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VOORWOORD 

 

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. Ondanks de COVID-19 pandemie met de daarbij 
afgekondigde maatregelen, werden door het team van het Belasting & Douane Museum 
bijzondere tentoonstellingen, projecten en activiteiten gerealiseerd. Eén van die 
projecten was ‘Tussen Poen & Platzak’ met thema’s als leven in armoede, schuldsanering 
en omgaan met geld. Dit project is de voorloper van de nieuwe presentatie ‘Geldlab’ die 
vanaf het najaar van 2022 toegankelijk is voor iedereen. 
 
Door jong en oud werd de tentoonstelling ‘FIOD Fraudebestrijding’ bezocht: een 
succesvolle tentoonstelling met escaperooms vol speur- en puzzelwerk. Naast deze 
tentoonstellingen werden, voor zover de maatregelen dat toe lieten, diverse activiteiten 
voor kinderen, volwassenen en het onderwijs 
georganiseerd. Achter de schermen werd het museumwerk zoals onderzoek, registratie en 
acquisitie, voortgezet. 
 
Dit interne jaarverslag over 2021 geeft een inkijk in een bewogen jaar, niet alleen 
bewogen vanwege de pandemie maar ook vanwege afscheid dat we moesten nemen van 
twee collega’s.   
 
Wij bedanken iedereen voor getoonde betrokkenheid en inzet.  
 
 
 
 
Nanette van Schelven 
voorzitter 
 
 
Frans Fox 
directeur 
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1.Presentatie  
 

          
 

      

 
Het museum vertelt de fiscale geschiedenis van Nederland in objecten en verhalen in 
woord en beeld, fysiek en online, waarbij thema’s als belastingen, overheidsfinanciën, 
Douane en financiële fitheid in verschillende perspectieven worden geplaatst. 
 
De vaste opstelling 
In het jaarverslag 2020 werd al aangegeven dat veel hardware uit de vaste presentatie na 
10 jaar full time gebruik aan vervanging toe is. Het leidt tot veel uitval van apparatuur en 
een verminderde bezoekerservaring. In de vaste opstelling werd om deze reden het 
onderdeel ‘niet betalers’ weggehaald.  
Om ruimte te creëren voor een nieuw te ontwikkelen douane-experience is besloten de 
ontstane leegte tijdelijk te vullen met het onderdeel ‘Het kantoor’, dat voor de komst van 
de tentoonstelling ‘Samensmeden, meesters in zilver’ op de begane grond werd 
gepresenteerd. De voorbereidingen voor een douane-experience werden opgestart met 
gespecialiseerd beoogd partner Mr. Beam, maar de gesprekken strandden helaas in het 
inkooptraject.  
 
In het museum werd een aantal tijdelijke tekstborden vervangen of aangevuld. Door 
bewustwording en nader onderzoek bleken een paar teksten niet meer te passen in de 
huidige kijk op de koloniale geschiedenis. 
 
Tentoonstellingen 
FIOD Fraudebestrijding 
In de tentoonstellingsruimte op de derde verdieping bleef de tentoonstelling ‘FIOD 
Fraudebestrijding’ het hele jaar staan. Vanwege de lange lockdown in 2020 en weer in 
2021 was het verspilling van geld en middelen geweest om anders te beslissen. Nu hebben 
alle bezoekers die onder de COVID-maatregelen het museum bezochten, ook de 
expo/escape rooms kunnen bezoeken. Het publiek was enthousiast over de innovatieve 
presentatie, ontworpen door Jasper van Goor.  
 
Tussen Poen & Platzak 
Na het weghalen van de tentoonstelling Samensmeden, die door de lockdown abrupt was 
beëindigd, is in de expositieruimte op de begane grond een voorproef van de semi 
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permanente tentoonstelling in wording ‘Geldlab’ ingericht met de community 
tentoonstelling ‘Tussen Poen & Platzak’. Dit is een project dat voor ons museum innovatief 
is vanwege de nog niet eerder geprobeerde publieksparticipatie. Portemonnees en 
verhalen werden ingezameld om te presenteren in deze interactieve tentoonstelling. De 
verhalen waren te zien en te lezen door het scannen van QR-codes bij de objecten. Een 
aantal prominente Rotterdammers was bereid mee te werken. De gemeente Rotterdam 
subsidieerde deze tentoonstelling. 
 
Smokkel tijdens Napoleon 
In het Actualiteitenkabinet werd de 200ste sterfdag van Napoleon Bonaparte herdacht met 
een kleine presentatie over het Continentaal Stelsel. In ons depot bevonden zich 
voldoende geschikte objecten om de smokkel tijdens het Continentale Stelsel te duiden. 
Het Stadsarchief Rotterdam was bereid een brievenregister van politiecommissaris De 
Marivault in bruikleen te geven. Deze presentatie werd vormgegeven door Thijs 
Meulendijks. 
 
Met hulp van een collega van de Belastingdienst werd de productie van een film, waarin 
Johan Joor -wetenschapper aan het Huygens Instituut en gespecialiseerd in de 
Napoleontische periode- uitleg geeft over de inhoud van het brievenboek, geproduceerd. 
 
Gezamenlijke projecten en activiteiten 
Veel projecten en activiteiten komen in samenwerking tussen de verschillende teams tot 
stand. Het Anderhalve Meter Team (AMT), dat telkens de veranderende COVID-
maatregelen vertaalt naar de museale omgeving, is samengesteld met vertegenwoordigers 
uit alle teams. 
 
Film en restauratie ‘betaling van de tienden’  
In eigen beheer werd een film geproduceerd over de restauratie van het schilderij 
‘betaling van de tienden’, een kopie naar Brueghel. Camera, geluid en montage werden 
verzorgd door een collega van de Belastingdienst. De film zal in 2022 in het museum via 
een QR-code én online worden vertoond.  
 
Diverse samenwerkingsprojecten 
Voor de Maand van de Geschiedenis (oktober) leverde Collectie de inhoud en 
beeldmateriaal voor de campagne op social media met de thema’s douanewerk, 
belastingwerk, illegaliteit en diversiteit. Ook is bijgedragen aan de organisatie van de 
eerste Podium PO€N bijeenkomsten.  
 
Vriendendag 
Op 16 oktober werd een Vriendendag georganiseerd. Centraal in het programma stond  een 
lezing van Gwendolyn Boevè over het restauratieproces van het schilderij ‘De betaling van 
de tienden’. De lezing voor de vrienden was, vanwege de afkomst van Gwendolyn, in het 
Engels. De Vrienden hebben de restauratie van ‘de betaling van de tienden’ gefinancierd. 
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2.Educatie 

         
 

     

 

Het Belasting & Douane Museum biedt een breed scala aan museumlessen bestemd voor 
klassen vanaf groep drie van het primair onderwijs tot en met het MBO. Onderwijs speelt 
een belangrijke rol binnen het museum. De museumcollectie heeft veel raakvlakken met 
maatschappelijke thema’s die in het onderwijs behandeld en besproken worden. Jaarlijks 
wordt gekeken hoe deze raakvlakken op een aantrekkelijke manier voor het onderwijs 
kunnen worden benaderd.  
 
Schoolbezoek  
Voor het tweede jaar op rij moest veel schoolbezoek geannuleerd of verzet worden, als 
gevolg van steeds verdergaande COVID-maatregelen en beperkingen. In totaal was het voor 
scholen ruim zes maanden lang niet mogelijk geweest om het museum te bezoeken. 
Eenmaal weer open, nam het aantal aanvragen voor museumlessen toe. Dit mede dankzij 
het schoolprogramma van de Wereldhavendagen en door het deelnemen aan het 
cultuurtraject van het KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam).   
 
Schoolbezoek in cijfers 

 
* dit is op basis van de reserveringscijfers 
 
KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam) 
Onze deelname aan het KCR Cultuurtraject levert het museum jaarlijks de meeste 

basisschoolleerlingen op die de museumles Betrapt! of Help, de schatkist is leeg volgen. 

Toen de scholen het museumbezoek moesten uitstellen vanwege COVID werd, door 
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tussenkomst van KCR, de mogelijkheid gegeven online lesmateriaal voor scholen aan te 

bieden en werden geannuleerde lessen later in het jaar opnieuw ingepland.  

Wereldhavendagen  
Vanuit het onderwijs is er jaarlijks veel belangstelling voor het schoolproject van de 
Wereldhavendagen. Dit jaar was die belangstelling extra groot. Vooral omdat de 
organisatie kenbaar had gemaakt dat scholen gratis deel mochten nemen aan 
museumlessen gedurende de eerste twee weken van september. Dit in tegenstelling tot 
voorgaande jaren waarbij één cultuurdag werd georganiseerd op de vrijdag van het 
driedaags evenement. Juist omdat we het hele jaar al weinig leerlingen konden of 
mochten ontvangen, werd besloten dit project te steunen door in totaal dertien 
schoolklassen in het museum welkom te heten. Bovendien werden zes gastlessen door ons 
op locatie gegeven. Deze gastlessen werden verzorgd door collega douanier Joeri van Eck, 
samen met een museumdocent. De gastlessen waren gebaseerd op de populaire museumles 
Veilige Haven en droeg de naam Veilige Haven in de klas. 
 
Museumdocenten 
In verband met de COVID-maatregelen konden vanaf juni de museumdocenten de lessen, 
workshops en andere activiteiten weer oppakken. De maanden waarin niet gewerkt kon 
worden, zijn deels financieel gecompenseerd door het museum. Het contact met het team 
werd onderhouden via videobellen, attenties via de post en de WhatsApp-groep. Het 
museumdocententeam heeft in 2021 geen trainingen doorlopen ten behoeve van het 
educatieve aanbod.   
 
Educatieve Projecten 
Week van het Geld 
Tijdens de Week van het Geld in maart was het museum nog gesloten en vond de 
feestelijke opening van deze themaweek door het Platform Wijzer in geldzaken niet plaats 
op de geplande locatie in Rotterdam, maar in een tv-studio. Een week lang werd dagelijks 
door het Platform een live-uitzending gemaakt voor deelnemende scholen. Onderdeel van 
het dagelijks programma was een kinderserie rondom de geheimen van financieel 
Nederland. In aflevering twee speelden óók het museum en de directeur een grote rol. 
Daarnaast kreeg het museum tien minuten zendtijd waarvoor een korte video is 
opgenomen. In deze video geeft museumdocent Milan ‘t Hooft uitleg over het 
museumprogramma Help, de schatkist is leeg. De video is geheel in eigen beheer 
geproduceerd en nog steeds te zien op de website van het museum als promotiemateriaal 
voor een schoolbezoek.     
 
NOT 
Het plan was om in het verslagjaar deel te nemen aan de Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling, de NOT ofwel onderwijsbeurs, in de Jaarbeurs van Utrecht. Door COVID 
was deze reeds verzet van januari naar eind november. 
 
In aanloop naar de beurs werd nieuw promotiemateriaal ontwikkeld, bestemd voor de 
docenten PO, VO en MBO die dit evenement bezoeken. Helaas ging de naar november 
verplaatste beurs niet door en schuift het op naar 2023. 
 
Mijn Europa  
Tijdens de maanden van de lockdown is er gewerkt aan een nieuwe opzet voor het 
lesprogramma Europa (z)onder controle. Het tweede deel van de museumles bood 
namelijk niet de gewenste diepgang voor de leerlingen uit de bovenbouw-klassen van het 
VO. Daarom werd het bordspel Mijn Europa ontwikkeld. Dit spel sluit aan op de 
belevingswereld van de leerling en zal in het educatielokaal gespeeld worden. Leerlingen 
worden uitgedaagd kritisch na te denken én met elkaar in gesprek te gaan over welke rol 
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Europa in hun dagelijkse leven speelt. Daarnaast wordt een beroep gedaan op hun kennis 
aan de hand van kritische vragen. De Europa les nieuwe stijl is vanaf maart 2022 
beschikbaar voor onderwijsgroepen.  
 
Projecten & activiteiten 
Naast het verzorgen van educatieve programma’s voor scholen, zijn de educatoren ook  
verantwoordelijk voor het opzetten van een publieksprogramma en het organiseren van 
workshops die vaak gericht zijn op kinderen of families. Over het algemeen worden  
workshops en activiteiten georganiseerd in het kader van tentoonstellingen of aanhakend 
op evenementen waar het museum aan deelneemt, zoals het Weekend van de Wetenschap.  
 
Zo waren de educatoren betrokken bij de opzet van de verschillende tentoonstellingen in 
het museum en hebben zij bijgedragen aan het inzamelen van diverse portemonnees en 
verhalen voor het project ‘Tussen Poen & Platzak’.  
 
FIOD masterclasses & podcast 
In samenwerking met FIOD collega’s Leo Boer en Eddie Gereke zijn vier masterclasses 
georganiseerd die via streaming (Webex) te volgen waren. Alle masterclasses werden goed 
bekeken met tussen de vijftig en de tachtig deelnemers per uitzending. Daarnaast werd 
een podcast opgenomen over zaken van de FIOD uit het verleden. Deze drie afleveringen 
zijn te beluisteren via SoundCloud en Spotify.  
 
Alle afleveringen bij elkaar opgeteld werd de podcast: 
- via Soundcloud 172 keer beluisterd, met als beste maand oktober. Bezoekers gebruikten 
de QR code om meteen de podcast te beluisteren tijdens een bezoek aan de expo.  
- via Spotify 67 gestreamd, veelal in de maanden november en december (meeste 
luisteraars zijn mannen tussen de 35 en 59 jaar). 
 
Napoleon 
Door de 1,5 meter maatregel was het niet mogelijk volwassenen een rondleiding te geven. 
Om die reden is een rondleiding speciaal voor kinderen georganiseerd met als thema 
‘Smokkel ten tijde van Napoleon’. De kinderen die langs de verhalen over Napoleon 
werden geleid, kregen steeds kleine opdrachten op zaal waarbij alle zintuigen van de 
kinderen aan het werk werden gezet. Juist de actieve houding tijdens deze rondleiding 
spreekt de kinderen erg aan. De deelname aan de rondleiding was gratis en is zes keer 
uitgevoerd. Deze Kids-rondleidingen werden goed bezocht. Dit format wordt in 2022 
voortgezet. 
 
Workshops en rondleidingen  
 
Kidsactiviteiten 
Aansluitend op de tijdelijke tentoonstelling ‘Smokkel tijdens Napoleon’ werd de workshop 
‘Knutsel jezelf als Napoleon’ aangeboden. Deze workshop was een succes en bood families 
met jonge kinderen een laagdrempelige creatieve activiteit tijdens het museumbezoek. 
Deelname aan de workshop was gratis. Restmateriaal van oude programma’s en workshops 
werden gebruikt bij de uitvoering van deze workshop.  
 
 
Activiteiten voor gezinnen 

Doerak in het museum                                                                                                       

Doerak, de snuffel speurhond van het museum, is steeds beter zichtbaar in het museum. 

Doerak maakt de vaste presentatie voor gezinnen met kinderen in de leeftijd vier tot 

twaalf jaar interessant. De al jaren gebruikte speurtocht op papier met Doerak is daar een 
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goed voorbeeld van, maar heeft een nadeel: een speurtocht op papier vraagt nogal wat 

organisatie van de begeleiders als het gezelschap uit verschillende jonge leeftijdsgroepen 

bestaat. Zo moet je samen lezen met een achtjarige, de ogen houden op een vijfjarige die 

nog niet kan lezen en natuurlijk wil je zelf ook de collectie bekijken.  

     
 
Daarom werd in samenwerking met het bedrijf GO Wonder in 2020 een interactieve 
audiotour hoorbaar voor het hele gezin, ook wel de TellMie genoemd, geïntroduceerd. Met 
de TellMie Doerak op de arm van een kind kunnen gezinnen de eerste en tweede 
verdieping van het museum bezoeken en allerlei opdrachten uitvoeren, waarbij Doerak 
reageert en uitleg geeft over de collectie. In 2021 heeft deze audiotour een upgrade 
gekregen. Zo werd een tweede Doerak aangeschaft en werden vloerstickers aangebracht 
passend bij de audiotour. Dit vergroot de vindbaarheid van de opdrachten in de vaste 
presentatie.   
 
Om de populariteit van Doerak nog verder te vergroten, werd Doerak ‘verbonden’ aan de 
jaarlijkse actie van het JeugdVakantiePaspoort (JVP). Kinderen in het bezit van het JVP -
boekje werden uitgedaagd om de speurtocht met Doerak te doen. Na afloop kregen de 
deelnemertjes een gratis waterijsje.  
  
Doerak is in de zomervakantieperiode gedurende acht weken (56 dagen) elke dag 
beschikbaar geweest. Doerak ging in totaal 207 keer met een gezelschap mee om de 
collectie te besnuffelen. De twee Doeraks hebben ieder gemiddeld twee tours op een dag 
gegeven. Uit analyse blijkt verder dat een gezin gemiddeld 55 minuten doet over een tour. 
De Doerakjes zijn in totaal 174 keer beoordeeld en hebben gemiddeld een 9,5 gescoord.   
 
Open Monumentendagen 
In het verslagjaar zocht de Rotterdamse bewonersvereniging Puntegale contact met de 
educatoren voor een samenwerking tijdens de Open Monumentendagen. Dit resulteerde in 
een combinatie van een rondleiding in het museum, een tour door het voormalige 
belastingkantoor aan de Puntegaalstraat en een wandeling met een stadsgids langs plekken 
zoals de Ballentent aan de Parkkade en de boot ‘de Lammie’ in de Veerhaven. Allemaal 
plekken met een Douane verleden. Alle partijen waren zeer te spreken over deze opzet en 
wellicht voor herhaling vatbaar.  
 
Weekend van de Wetenschap 
In de pre-corona tijd was het Weekend van de Wetenschap in oktober vaak het drukst 
bezochte weekend van het jaar. De Coronaversoepelingen in oktober gaven de 
mogelijkheid dit Weekend te organiseren met tal activiteiten zoals kindercolleges in het 
educatielokaal, speurhondendemonstraties en de aanwezigheid van het VGEM (Veiligheid, 
Gezondheid, Economie en Milieu) team met allerlei douanevondsten. Speciaal was de 
medewerking van de FIOD die bezoekers voor de deur van het museum een kijkje gaven in 
de FIOD bus. Het museum trakteerde de bezoeker op een slangendrankje van limonade dat 
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verwijst naar de slangengallikeur als verboden product in onze collectie. Er waren minder 
bezoekers dan voorheen, maar alsnog een druk bezocht weekend in Coronatijd.    
 
Maand van de Geschiedenis 
Tijdens de Maand van de Geschiedenis, in oktober, werden op onze socials diverse posts 
gepubliceerd die verwezen naar het thema van dit jaar ‘Aan het werk!’ Deze editie van de 
Maand van de Geschiedenis kwam oud-douanier Leon Warnies vertellen over zijn werk en 
ervaringen als hondengeleider op Schiphol. Aan de hand van zijn presentatie vertelde Leon 
over zijn veertig jaar dienstverband met alle veranderingen van dien. Vanwege de 
beperkende COVID-maatregelen was er plek voor maximaal 15 deelnemers. Alle plekken 
waren bezet.   
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3. Collectie  

 

     
    

 
De collectie die het museum beheert en presenteert is deels rijkseigendom en deels 
eigendom van de Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel. Voor het publiek is 
een deel van de collectie met zijn vele verhalen zichtbaar in ons museum aan de Parklaan 
te Rotterdam en online via www.collectienederland.nl, www.europeana.nl en 
www.geheugenvannederland.nl. In ons depot bewaren we het grootste deel van onze 
collectie onder optimale condities. Op verzoek kan deze collectie voor wetenschappelijk 
onderzoek bestudeerd worden. 
 
Registratie & Digitalisering 
Met een gezamenlijke inspanning werden alle afbeeldingen op de website van het museum 
doorgelopen op auteursrecht, portretrecht etc. Tijdens dit project is de content op de 
website van het museum in het kader van het rijksbrede project webarchivering op diverse 
onderdelen beoordeeld.  
 
Projecten 
Project standplaatsregistratie 
Het standplaatsregistratieproject is in de zomer van 2021 afgerond. Alle objecten in het 
depot en in het museum zijn daar letterlijk bekeken. Van de ruim 48.000 objecten is iets 
meer dan 1% niet aangetroffen, 301 objecten waren dubbel geregistreerd.  
 
Project historische fotocollectie 
Een nieuw project is het registreren van de historische fotocollectie. Nieuw wil zeggen dat 
dit voorheen reeds gebeurde, maar alleen op verzoek en niet structureel. Een 
uitzendkracht is met dit project op 1 juni gestart. Tijdens dit project zijn alle 
opzetkartons met opgeplakte foto’s geordend op deelcollectie. De vroeger met zorg 
opgeplakte foto’s, worden nu vakkundig van de kartons afgehaald, genummerd en 
geregistreerd in het collectieregistratiesysteem Adlib. Daarna worden de foto’s in zuurvrije 
hoezen opgeborgen, in een doos geplaatst en van een standplaats voorzien.  
 
Project toestand | conservering 
Uit een enquête van de Erfgoed Inspectie, gehouden in 2020, werd duidelijk dat iets 
minder dan 70% van onze collectie, geen fysieke toestand beschrijving heeft. Via de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) is Jan van Dam in november bij het museum 
gedetacheerd om dit aan te pakken.  
 
Vrijwilligers 
Registratie op grote schaal zou niet mogelijk zijn zonder vrijwilligers. Tot ons verdriet zijn 
twee trouwe vrijwilligers overleden: Arnold Hammer en Hein Schouten. Beiden hebben op 
hun eigen bescheiden manier veel voor het museum betekend.  

http://www.collectienederland.nl/
http://www.europeana.nl/
http://www.geheugenvannederland.nl/
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Tijdens de lockdown hebben de vrijwilligers vanuit huis door kunnen werken. Zo kon in het 
voorjaar het project objectdossiers worden afgerond. Alle objectdossiers zijn 
gedigitaliseerd en gerubriceerd waardoor ze elk moment raadpleegbaar zijn.  
 
Aanwinsten  
Datum  Schenker  Object 
 
06-1  dhr. A. de Boer - Glas-in-loodraam ‘Belastingen’ 
08-1  mevr. N. Demmers - Jubileumtegel Nutsspaarbank Tholen, 1935 (36469) 
23-2  mevr. T.J.M.N.         - Tekening plattegrond CBG Puntegaalstraat, Rotterdam 
  van der Poel      36479), brief Prof.Dr. J. van der Poel en drukproeven 
3-5  Thijs van Otterdijk - Kleding (trui, overhemd, dassen, muts) 
26-5  Mw J. Blom  - Naambord van belastingkantoor Alphen a/d Rijn  
08-6  mevr. C. Dessing - Rijwielplaatje 1939-1940 in lederen etui (36471) 
30-6 J.K. Bartel    senaatslinten voor rok en jacquet, lustrum-   

     commissielint en 2 draaginsignes van het corps van de  
      RBA, Rijks Belasting Academie 
01-8  Mw M. Marijnissen - Identiteitskaart van tijdelijk hulpkommies Marijnissen 
voor        het Militair Gezag uit 1945 (36491) 
04-8  mevr. Y. Boelhouwer - Sjaal, handschoenen en 2 paar wanten douane  
       uniform (36473 t/m 36476) 
06-8  dhr. H.P.C.M.  - Documentenkist Broederschap van Ontvangers Afd.
           Mazairac    Zeeland, stropdas Koninklijke Broederschap van  

  ontvangers (36470 en 36477))                                                    
9-9  Dhr. H. Eg  - Diverse dvd’s, rangonderscheidingen, tasjes, etc.  
28-9  E.R. Zoet  - Zwart geëmailleerde badge ‘Belastingdienst’. 
07-10  Suchan Kinoshita - Uitnodigingskaart met op de ‘Grote autokaart van  
       Nederland’ (Shell) de 18 leegkomende  
       douanekantore  aangegeven. Dit was het project  
      ‘Grenzpost’ met 18 kunstenaars, van 21 t/m 29  
       augustus 1993, het jaar van het verdwijnen van de  
                 Europese binnengrenzen. 
12-10  Directie Fiod  - Fiod ‘actiejas’ 
14-10  Esther Janssen - 17e-eeuwse beschilderde geldkist, aankoop door  
        Stichting (36546) 
08-11  dhr. J.P. Kruimel - Afscheidspenning voor de collega’s van de Rechtbank                                                                                                                                            
                                                        Rotterdam van rechter-plaatsvervanger J.P.Kruimel 
24-11  Schäfer Notarissen - 2 portretten van Douwe Watses Ruitenga, ontvanger 
       indirecte belastingen te Hindeloopen en Langweer, en 
       zijn vrouw Hil Joostes Alderts (36828 en 36829)  
8-12  Veiling Zwiggelaar - 2 cachets, ca 1815, aankoop door stichting (36885 en 
36886) 
 
 
Afstoten 
De zogenoemde D-collectie (niet van historisch en/of fiscaal belang) werd in het 
verslagjaar verder doorgelicht. Eén schilderij die op de afstotingsdatabase stond, werd 
overgedragen aan een museum in Voorschoten, een aantal objecten werd vernietigd. Dit 
alles met inachtneming van de LAMO (Leidraad Afstoting Museale Objecten). 
Het museum nam deel aan een enquête van de Museumvereniging waarbij objecten die 
door het museum op de afstotingsdatabase waren geplaatst, moesten worden verantwoord. 
De uitkomst van de enquête zal in het voorjaar van 2022 bekend worden. 
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Restauratie 
Restaurator Barbara Susijn restaureerde het schilderij ‘Het bakenhoofd bij een haven’, 
door J. de Gruyter. Tevens restaureerde Frank Götz vijftien prenten die hij tevens in 
passe-partout zette. 
Vrijwilliger Bert Jonker ontfermde zich over de oude 8-mm en 16-mm films. Films uit de 
jaren vijftig met sportende mannen én oude Douane zeilvaartuigen in de haven van 
Harlingen. Waar nodig reinigde en plakte hij films en digitaliseerde ze.  
 
Preventieve conservering 
Voor een inkomend bruikleen was het een eis dat het glaswerk van een bestaande 
tafelvitrine voorzien werd van UV-werend folie. Daarnaast was het noodzakelijk om een 
raam te beplakken met dezelfde folie. Dit om extra zorg te bieden aan de collectie en 
schade door UV-straling zoveel mogelijk te beperken. 
 
Voor de correcte opberging van de historische foto’s worden doorzichtige Secolmappen 
gebruikt die op volgorde van objectnummer in zuurvrije dozen worden verpakt.  
 
Controle en keuringen 
Jaarlijks wordt de takel van kinetische kunstwerk Balance gecontroleerd. Nieuw dit jaar is 
de keuring van de tillift waarmee de grote glazen ruiten in de expositie worden 
weggehaald en weer teruggezet. 
 
Collectie in beweging 
Begin juni werden in het verbouwde Douanelaboratorium wederom vitrines ingericht met 
onder andere zaken rond de geschiedenis van het lab. Op verzoek van de directeur-
generaal Douane werd haar werkkamer op de Laan op Zuid te Rotterdam ingericht met 
museale collectie en rekwisieten. 
 
Een uniform uit de jaren ’70 werd uitgeleend aan het LVR Niederrhein Museum in Wesel 
(D), voor de tentoonstelling ‘Ein strom, der uns verbindet/ Een rivier, die ons verbindt’. 14 
november 2021 – december 2023. 
 
Het schilderij de Douanedroom van Aad de Haas werd in bruikleen gegeven aan het Chabot 
Museum te Rotterdam voor de tentoonstelling ‘In de geest van het verzet’. 23 november 
2021 – 6 maart 2022. 
 
Voor de tentoonstelling ‘Dat wat blijft’ van de kunstenaar Monique Broekman werd een 
douane pet uit de rekwisietencollectie in bruikleen gegeven. De tentoonstelling werd 
ingericht op binnenvaartschip De Oostenwind die van 6 -17 oktober van Den Bosch via 
Maastricht naar Luik voer. 
 
Samenwerking en/of medewerking 
-Douane Muziek Organisatie (voorheen Douane Harmonie) Orkest: een historische lijn 
uitgezet voor de concerten ter gelegenheid van 425 jaar Douane (2022). 
-FIOD: samenwerking voor de tentoonstelling, webinars, podcast en hun managementdag. 
- Afdeling Communicatie van het Ministerie van Financiën: beeldmateriaal en historische 
data geleverd voor diverse producties in het personeelsblad ‘Wij zijn Financiën’. 
- SSO.CFD: voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van het aanbod in het museumcafé; 
helaas hebben deze gesprekken niet tot een daadwerkelijke uitbreiding van het aanbod 
geleid. 
- Het bezoek van secretaris-generaal Ministerie van Financiën Bas van den Dungen aan het 
museum werd gefaciliteerd. Daarbij gaf de SG in tal van LinkedIn berichten uiting van zijn 
enthousiasme voor het museum en de historie van de Belastingdienst. 
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- Organisatie Defensie Materieel: historische achtergrond geleverd en zijn voorbeelden 
getoond voor de ontwikkeling van een nieuw gala- en taptoe-uniform voor het Douane 
Orkest. 
- Onderzoek voor het televisie programma ‘Verborgen Verleden’: drie voorouders van een 
bekende Nederlander blijken douanier te zijn geweest. 
- De heer Sonny Motké geholpen met onderzoek naar zijn voorvader P. Motké voor een 
verhaal in het Financieel Dagblad. 
- De heer Rik Bouman geholpen met onderzoeksmateriaal en audiofragmenten voor een 
podcast over het schip de Lammie. 
- Alle verzoeken om informatie en beeldmateriaal uit onze collectie zijn beantwoord of 
doorverwezen. 
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4.  Communicatie 

        

    

        

 
‘We zijn 2021 begonnen met gesloten deuren en hebben het jaar ook zo afgesloten’. 
 
Tijdens de sluiting van het museum is met ‘museum@home’ ingezet op het behoud van 
betrokkenheid van potentiele bezoekers. Tussen de gesloten en geopende deuren werd 
een volledig digitaal museumaanbod in de markt gezet voor een zo breed mogelijk 
publiek. Daarmee is bijgedragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van het 
museum en het stimuleren van museumbezoek. 
 
Promotie museumaanbod  
Doorlopende publiciteit – print en online 
Tijdens de eerste vijf maanden zijn het ’digitale museum’, de deelname aan de online 
Week van het Geld, de Nationale Museumweek en de online FIOD-masterclasses gepromoot 
op onze website en social media. Vanaf de heropening op 5 juni 2021 is de communicatie 
gericht geweest op de promotie van de tentoonstellingen ‘FIOD’, ‘Smokkel tijdens 
Napoleon’, ‘Tussen Poen & Platzak’ en het in de markt zetten van de vaste presentatie en 
vaste activiteiten, zoals de Indoor Kunstroute en Doeraks HONDleiding. Het volledige 
aanbod is uitgelicht op diverse relevante partnerwebsites, zoals die van de Museumkaart, 
de Rotterdam UitAgenda en bij Rotterdam Partners. 
 
Promotiecampagnes tijdelijke tentoonstellingen   
De promotiecampagne voor de FIOD tentoonstelling is begin juli gestart met posters in de 
stad, advertenties op metro abri’s en spotjes op Radio Rijnmond. Nieuw was de inzet van 
een promotievideo, gemaakt in samenwerking met Douane collega Pau Han Kho van het 
team communicatie DLSO. Deze trailer heeft verschillende nominaties op filmfestivals 
ontvangen. Op het Cyber Film Festival in het Verenigd Koninkrijk werd de award voor ‘Best 
visual effects’ behaald. 
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De geplande campagne met influencers om de doelgroep ‘jongeren’ gerichter en beter te 
bereiken op social media, is niet goed van de grond gekomen. Dit had vooral te maken met 
de overvolle agenda’s van de uitgekozen influencers na de heropening van de culturele 
sector. Sommigen kwamen ondanks gemaakte afspraken, niet opdagen.  
 
Het community project ‘Tussen Poen & Platzak’ vergde een andere communicatie aanpak 
dan doorgaans bij onze reguliere tentoonstellingen. In eerste instantie werden bekende en 
mindere bekende Rotterdammers bereid gevonden hun portemonnee en verhaal te delen: 
van burgemeester Aboutaleb tot razend reporter Jack Kerklaan. Gebruikmakend van hun 
bekendheid kon deze tentoonstelling onder de aandacht worden gebracht. Mede door het 
sterke Rotterdamse tintje was RTV Rijnmond bereid aanwezig te zijn bij de opening op 15 
juli om verslag te doen van dit bijzondere project. Dit is helaas niet door gegaan door de 
aanslag op misdaadverslaggever van Peter R. de Vries. 
  
Ook werd gewerkt met gedeelde promotie door de deelnemers zelf; zo promootten Stella 
de Swart, Willem Hooft en Jeansen Djaoen hun deelname aan Podium PO€N én de 
tentoonstelling op de eigen social media. Free publicity kwam verder vanuit de gemeente 
Rotterdam. Op Rijksportaal verscheen een uitgebreid artikel. Voor deze tentoonstelling is 
door het jaar heen verdere actie ondernomen om meer mensen mee te laten doen: een 
doorlopend proces van promotie via social media, plaatsing en uitlichten van personen, 
portemonnees en verhalen op de speciaal hiervoor gemaakte pagina’s op de website. Eind 
2021 stond de teller op 33 portemonnees. Het was een intensief en tijdrovend project. 
 

   

 

De tentoonstelling ‘Smokkel tijdens Napoleon’ en de daarbij georganiseerde activiteiten 
(Knutsel jezelf tot Napoleon – Kids Rondleiding) zijn vooral op alle relevante partnersites 
onder de aandacht gebracht waaronder Rotterdam Uitagenda en Museumkids.  
 
Promotioneel drukwerk  
Vanwege de langdurige sluiting en onzekerheid over het wel of niet door kunnen laten gaan 
van geplande activiteiten werden in 2021 geen programmafolders gemaakt. Wel is de 
leporello van de Kunstroute in herdruk genomen. Deze werd als promotiemateriaal 
meegegeven aan bezoekers. De posters voor de FIOD tentoonstelling waren in 2020 al 
gedrukt, zonder vermelding van de looptijd, maar met de tekst “Nu te zien”.  
Bij de heropening werd een nieuwe deurposter gemaakt met daarop een QR-code naar de 
ticketstraat voor het toen verplichte vooraf online reserveren. In het najaar werden flyers 
van het nieuwe platform Podium PO€N, met ook data en info over de eerste bijenkomsten,  
gedrukt. Deze werden via Kultuurkoerier in de stad verspreid. Voor Podium PO€N werden 
banners en vlaggen gemaakt. Tenslotte werden voor de promotie van lesmateriaal flyers 
en tasjes gemaakt. In eerste instantie waren de flyers bedoeld voor promotie van ons 
lesmateriaal op de NOT. Aangezien deze niet is doorgegaan zullen de flyers in 2022 ingezet 
worden via direct mail. 
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Reclame op de museum bus                                                                           
Voor onze mobiele vorm van reclame maken, stond het campagnebeeld van de FIOD 
tentoonstelling op onze museumbus.  
 
Betaalde media: advertenties   
Voor de vaste presentatie en activiteiten als de Kunstroute werden betaalde advertenties 
ingezet in het blad Inside Rotterdam/Citymap Rotterdam, de Museum & Galeriekrant en 
VIND-magazine (vanwege onze zilvercollectie). Online zijn advertenties geplaatst op Dagje 
weg.nl (ANWB) en Kidsproof Rotterdam. In de Kidz-museumgids en Erasmuskids zijn 
advertenties geplaatst voor de kinderactiviteiten. Ten behoeve van de promotie van 
schoolbezoek en lesmateriaal werd naast de gebruikelijke advertentie in de ICC-gids ook 
een advertentie geplaatst in het AVS-blad gericht op schoolleiders. Advertenties voor de 
FIOD tentoonstelling en ‘Tussen Poen & Platzak’ zijn respectievelijk geplaatst in het 
Financieel Dagblad en de Oud Rotterdammer. Op de metroabri’s in de stad zijn in het 
derde en vierde kwartaal van 2021 advertenties te zien geweest over de FIOD 
tentoonstelling. Nieuw dit jaar was de inzet van grote digitale advertenties op de 
zogeheten Wayfinder. Rond Rotterdam Centraal waren gedurende de hele maand 
november advertenties te zien van de FIOD tentoonstelling.  
 
Free publicity 
Vanaf de eerste week van februari heeft NS Onderweg een maand lang ‘museum@home’ in 
beeldende advertenties gepromoot. Onze digitale rondleiding, de reis door de geschiedenis 
van belastingen, is opgepikt door Het Parool. In de rubriek ‘PS van de week’ en dagblad 
Trouw werd aandacht geschonken aan ons virtueel museumbezoek.  
 
De FIOD tentoonstelling heeft o.a. in het Nederlands Juristenblad gestaan en werd 
opgenomen in de tentoonstellingsagenda van het Museumtijdschrift. Via Jaensen Djaoen, 
één van de deelnemers van de tentoonstelling ‘Tussen Poen & Platzak’, is door FunX-radio 
een item gemaakt over de FIOD tentoonstelling. De vaste presentatie, tentoonstellingen en 
diverse activiteiten zijn aangeprezen in het drie uur durende radioprogramma Rondje 
Regio van Erik Lemmers (Radio Rijnmond). Verder werd meegelift op 
(advertentie)campagnes van Museumkaart en de campagne van Rotterdam Festivals (Hier 
gebeurt ’t). Deze hebben het museumbezoek gestimuleerd en het culturele aanbod (in de 
stad) gepromoot.   
 
Speciale vermelding verdienen onze Douane collega’s, die op het DouaneNet en hun 
Douane Instagramaccount vrijwel alle activiteiten van het museum hebben gepromoot: 
groot en klein, van Weekend van de Wetenschap, Open Monumenten Dagen tot workshops 
en kids-rondleidingen. Op de nieuwe website van de Douane in 2022 krijgt het museum ook 
een eigen pagina. De collega’s bij Rijksportaal hebben uitgebreid aandacht geschonken aan 
alle tentoonstellingen en de eerste bijeenkomsten van Podium PO€N.  
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Media-aandacht  

 
 
In totaal verschenen 135 berichten in de media, 87 in print-media en 48 op internet. De 
meesten daarvan verschenen in het derde kwartaal, de periode dat het museum open was 
en op volle toeren draaiden met activiteiten. Ten opzichte van 2019, het pré-corona jaar, 
is er een forse daling te zien in de media aandacht. In het afgelopen jaar is echter iets 
meer aandacht in de media geweest voor het museum dan in 2020. De grote media 
aandacht in 2019, vooral ook in het eerste kwartaal (102 berichten in print en op online 
media) heeft te maken gehad met het enorme succes van de tentoonstelling ‘Bizarre 
Belastingen’. De combinatie van leuk, leerzaam en actueel verkocht zichzelf goed.  
 

 
 
In de top 10 print-media waarin aandacht aan het museum, een tentoonstelling of 
activiteit is gegeven, staan - naast de Rotterdam (kids) Uitagenda, waar we zelf het hele 
jaar door de activiteiten en tentoonstellingen uploaden – veel lokale media en vooral 
verschillende edities van de Havenloods. Nieuw in dit rijtje is het Nederlands Juristenblad,  
dat in 2021 meerdere keren aandacht heeft besteed aan de FIOD tentoonstelling.  
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Top 10 media aandacht online 
In de top 10 media aandacht op internet is een grotere variëteit aan media te zien. 

 
 
Over drie jaar bekeken is de aandacht op online media veruit het grootst. Met een aandeel 
in het totaal van 64% tegenover 36% print media .  
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Publicaties (corporate communicatie)  
Digitale nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verscheen zes keer. Tijdens de gesloten periode werd een speciale editie 
verstuurd ter promotie van de masterclasses van de FIOD en later in het jaar, toen het 
museum weer open was, rond de lancering van het programma van Podium PO€N. 
 
In totaal zijn 979 mensen geabonneerd op de nieuwsbrief, onder wie zo’n 250 docenten. 
Het percentage ‘ontvangers’ dat de nieuwsbrief ook daadwerkelijk opent vanuit de mail, 
ligt op gemiddeld 48%. Het percentage daarvan dat doorklikt naar onderdelen op de 
website ligt op 3%. Hoogste bereik en aantal clicks had de nieuwsbrief die in december 
2021 is verstuurd, laagste de nieuwsbrief rond Podium PO€N.  
 
Publieksjaarverslag 
Naast de redactie van het algemene jaarverslag is over het jaar 2020 het 
publieksjaarverslag ‘2020 in beeld’ verschenen. Deze laatste is onder relaties –als 
promotiemiddel- verspreid en was voor bezoekers van het museum gratis mee te nemen. 
  
Indoor kunstroute 
De vouwfolder met toelichting op de tien geselecteerde kunstwerken is in een oplage van 
1000 bijgedrukt. De leporello over de belastinggeschiedenis in het Engels vertaald en 
gedrukt. 
 
Organisatie, deelname en promotie evenementen  
In 2021 is een aantal evenementen geannuleerd of vonden in digitale vorm plaats. De 
Museumnacht010 kon door de COVID regels niet door gegaan.  
 
Digitale Nationale Museumweek! (19-23 april)  
Het pronkstuk tijdens deze tweede digitale editie van de Museumweek was een gravure 
van de inwijding van de vrijheidsboom in 1795 op de Dam in Amsterdam, de start van de 
Bataafse Republiek. In de berichtgeving hierover op social media werd de eerste promotie 
voor  tentoonstelling ‘Smokkel tijdens Napoleon’ meegenomen.   
 
Open Monumentendagen (11-12 september)   
Naast de promotie op de site van de Rotterdamse Open Monumentendagen, waar de 
activiteiten jaarlijks worden geüpload en bezoekers hun plek moeten reserveren, is de 
bijzondere driedelige tour ook op de eigen website, onze social media en met betaalde 
promotie op Facebook onder de aandacht gebracht. 
 
Weekend van de Wetenschap (2- 3 oktober) 
Het Weekend van de Wetenschap was live in het museum. Gratis als altijd, maar deze keer 
wel met een verplicht coronatoegangsbewijs voor bezoekers vanaf 12 jaar.  
Vooraf en tijdens het weekend zijn de uiteenlopende Douane en FIOD activiteiten 
beeldend op social media gecommuniceerd.   
 
Podium PO€N (oktober) 
In oktober 2021 werd het platform Podium PO€N gelanceerd, een ontmoetingsplek waar 
kennis wordt gedeeld en discussies op gang worden gebracht over geldzaken en financiële 
bewustwording, handel, economie en fiscaliteit. Ondanks de promotionele acties voor de 
eerste (gratis) bijeenkomsten viel het aantal bezoekers tegen. Debet hieraan zijn 
hoogstwaarschijnlijk het feit dat het om een nieuw platform gaat dat nog helemaal in de 
markt gezet moet worden én de beperkende maatregel van een verplicht 
coronatoegangsbewijs voor deelname aan dit evenement.  
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Website  
Museum@home  
De website is en blijft de spil in de online communicatie. Tot begin juni en vanaf 15 
december 2021 was ‘museum@home’ online, met thuis te bekijken museumsnacks (korte 
films) en pareltjes uit het depot te bezoeken. De google-ads advertenties zijn in die 
perioden grotendeels ingezet op deze miniwebsite.   
 
Aanpassingen website n.a.v. Coronamaatregelen  
Vanaf de heropening van het museum begin juni hebben tien persconferenties tot 
aanpassingen geleid met nadelige gevolgen voor het museumbezoek. Onder anderen de 
homepage, de bezoekpagina, de welkom terug-pagina, de onderwijspagina’s zijn hier keer 
op keer op aangepast.   
 
Nieuw op de site 
Ten behoeve van ‘Tussen Poen & Platzak’ is in samenwerking met Lettow Studio een nieuw 
format ontwikkeld waar de portemonnees, foto’s van de personen en verhalen achter de 
portemonnees geplaatst konden worden. Voor al deze pagina’s zijn QR-codes aangemaakt 
waarmee op zaal bij de betreffende portemonnee, het verhaal achter de portemonnee op 
een smartphone bekeken dan wel gelezen kon worden. Ook is een aparte pagina 
ontworpen voor het online uitlichten van een aantal verhalen tijdens de duur van de 
tentoonstelling én het plaatsen van de volledige lijst van deelnemers, met links naar de 
achterliggende verhalen/pagina’s. De tentoonstelling blijft zo na afloop online 
beschikbaar. Collega Pau Han Kho heeft van de bekende deelnemers een video gemaakt in 
de vormgeving van de tentoonstelling. 
 
Voor Podium PO€N is een nieuwe online pagina aangemaakt waarop doel en programma 
van het platform beschreven staan. Tevens zijn in samenwerking met de webbouwer 
pagina’s aangemaakt en enquêtes geplaatst. Met de uitkomsten hiervan moet een 
aantrekkelijk programma-aanbod in 2022 worden samengesteld.    
 
Webarchivering 
Voor het reeds eerder genoemde rijksbrede project webarchivering werden veel foto’s op 
onze website verwijderd of vervangen. Het betrof foto’s die weliswaar met mondelinge 
toestemming waren gemaakt en geplaatst (vóór de invoering van de nieuwe AVG 
wetgeving), maar waarvoor geen schriftelijke toestemming meer te achterhalen was. Een 
document met vindplaatsen, bronnen en mailwisselingen met rechthebbenden is opgesteld 
voor alle foto’s die in de digitale tijdlijn zijn opgenomen. Ook daar zijn foto’s vervangen 
door rechtenvrij beeldmateriaal en voor een aantal foto’s zijn de rechten gekocht bij ANP 
en Spaarnestad. De mediatheek van de website is opgeschoond.  
 
Ticketstraat 
Bij de heropening in juni was één van de verplichte voorwaarden voor bezoek aan het 
museum, dat vooraf online tickets gereserveerd moesten worden. Ook werd gewerkt met 
tijdvakken om het maximum aantal bezoekers te kunnen controleren.  
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Opschonen google-advertentieteksten website 
Tijdens de sluiting van het museum zijn enkele honderden (lopende) google advertenties 
op juistheid gecontroleerd. Bureau INTK voerde deze controle uit in samenspraak met het 
museum op basis van jaarlijks vooraf vastgestelde doelen. Het ging daarbij vooral om het 
(tijdelijk) stopzetten van advertenties voor bijvoorbeeld (duo) rondleidingen, 
kinderfeestjes en andere activiteiten die door de Coronamaatregelen niet meer mogelijk 
waren. Daarnaast zijn alle advertenties op inhoudelijke juistheid gecontroleerd. Dit heeft 
tot correcties van advertentieteksten geleid, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
naamgeving: het bureau had in enkele advertenties het Belasting & Douane Museum niet 
volledig vermeld maar als museum van de belastingdienst of als douane museum 
opgenomen. Deze en andere onjuiste vermeldingen zijn er uit gehaald. De jaarlijkse 
evaluatie heeft in het najaar plaatsgevonden.   
 
Websitebezoek en Google Ads 

 
 
In 2021 is de website van het museum ruim 51.740 keer bezocht. Dit is een daling van 13% 
ten opzichte van 2020, toen werd de website 59.770 keer bezocht. 
Tijdens de eerste vijf maanden van 2021 had het museum gemiddeld 2.500 online 
bezoekers. Museum@home trok minder bezoekers dan bij de lancering in april 2020. Toen 
leidde dit tot een enorme piek in het aantal online bezoekers. Het feit dat het museum 
voor de tweede keer dicht was en deze lockdown bijna een half jaar duurde, verklaart de 
afnemende interesse om het museum online te bezoeken. Positief is wel de stijgende lijn 
na heropening in juni. De online bezoekcijfers stegen gestaag tot een hoogtepunt in 
november met 8.240.  
 
Het afgelopen jaar kwam 12% van de online bezoekers via een Google Ad Grants 
advertentie. Dat betekent dat ruim 6.070 online bezoeken vanuit Google advertenties 
kwamen. Dat aantal is gedaald vergeleken met vorig jaar, toen was dit 29% (17.430 
bezoeken) en in 2018, bij de start van deze samenwerking, was het aandeel van Google 
Ads in het totale aantal online bezoekers nog 39%. De rol hierin van COVID-19 en 
langdurige sluiting van het museum is hier debet aan. Tijdens de lockdown zochten mensen 
minder snel naar musea en uitjes in Rotterdam. De campagne voor naamsbekendheid heeft 
wel doorgelopen met algemene advertenties over het museum en advertenties gericht op 
Museum@home, maar overall is men minder op zoek geweest naar informatie over het 
museum en het bezoek ervan. De top 10 best bezochte pagina’s toont aan dat mensen 
zodra het museum weer open was, de bezoekpagina’s veelvuldig hebben bekeken. 
(Bezoek, Plan je Bezoek en Welkom terug zijn samen 14.510 keer bezocht.) Opvallend 
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blijft de grote belangstelling voor de digitale reis door de geschiedenis van belastingen in 
Nederland. Deze werd ook op museum@home onder de aandacht gebracht, maar los 
daarvan is deze digitale tijdlijn al drie jaar op rij een succesnummer op de website, een 
onderwerp waar de belangstelling groot voor is en blijft.  
 
In 2022 gaan we door met de Google Ads campagnes voor het museum. Met deze gerichte 
campagnes bereiken we toch een substantieel aantal (nieuwe) mensen die op de deze 
advertenties doorklikken naar de website. De trefwoorden die bij de Google advertentie 
campagnes zijn gebruikt werken ook door in het vinden van de website via Google. Via dat 
kanaal komt 43% van de online bezoekers. Samen met de Google Ads is de Google 
zoekmachine goed voor de meerderheid van het aantal online bezoekers. Tot slot gaat een  
behoorlijk percentage van 35% direct naar de site.   
 
Top 10 pagina’s 2021 
1. Home - 27.550 pagina bezoeken 
2. Digitale reis door de geschiedenis van belastingen in Nederland - 8.540 pagina bezoeken 
3. Plan je bezoek - 5.760 pagina bezoeken 
4. Welkom terug - 4.950 pagina bezoeken 
5. Bezoek - 3.800 pagina bezoeken 
6. Kids - 3.100 pagina bezoeken 
7. FIOD tentoonstelling - 3.010 pagina bezoeken 
8.Tentoonstellingen - 2.860 pagina bezoeken 
9 Agenda - 1.660 pagina bezoeken 
10.Museum at home - 1.650 pagina bezoeken 
 
Structurele inzet social media  
Marketing en promotie van museum en activiteiten via onze social media zijn in 2021 
gecontinueerd op Facebook, Instagram, LinkedIn en ons Youtube kanaal. De social media 
werd met succes verder uitgebreid en bijgehouden door een uitzendkracht. Werkend 
vanuit een contentkalender, opgesteld op basis van de museumagenda en speciale 
themadagen, kon de museumcollectie hierop inhaken.  
 
Instagram                                                                                                                              
Op Instagram werd een verdere professionaliseringsslag gemaakt waarbij structuur is 
aangebracht in de onderwerpen van de posts. Naast de reguliere posts zijn er tussentijds 
meer ‘story’s’ geplaatst, een manier van communiceren op Instagram waarmee je beter in 
beeld komt en meer mensen bereikt. Het aantal volgers neemt langzaam maar gestaag 
toe. De teller stond eind 2021 op 764 volgers (dat waren er 606 in 2020). 
 
Facebook  
De berichten op Facebook betroffen vooral aankondigingen en verslaglegging van wat er te 
zien en te doen was in het museum. Voor workshops en bepaalde activiteiten werd onder 
andere gebruik gemaakt van betaalde promotieberichten, zoals voor de Podium PO€N 
bijeenkomsten. Het aantal volgers van het museum op Facebook is in 2021 licht gestegen 
van 1.856 naar 1.899.  
 
Voor alle social media, inclusief de museumwebsite, geldt dat er niet genoeg tijd is 
geweest voor een gedegen analyse van de aanwezige gegevens over bereik, interactie en 
doelgroepen. Dit is een van de zaken die door een toekomstig aan te trekken marketeer 
opgepakt moet worden voor een adequatere inzet van social media in de 
communicatiemix. 
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Bezoekcijfers  2021 
Het museum registreerde in 2021 6.748 bezoekers. Een verdere maar begrijpelijke daling 
ten opzichte van vorig jaar (9.460 bezoekers). In 2021 is het museum de helft van het jaar 
gesloten geweest. In 2020 was dit bij elkaar opgeteld een kleine vier maanden. Gedurende 
de maanden dat het museum wel open was, beperkten een reeks coronamaatregelen het 
(spontane) bezoek. Vooral het invoeren van een coronatoegangsbewijs vanaf (25 
september voor museumcafé en bijeenkomsten in De Kuyper Salon) en vanaf 6 november 
verplicht tonen van een coronatoegangsbewijs voor algemene toegang tot het museum 
voor bezoekers vanaf 13 jaar (met uitzondering van jongeren die in schoolverband het 
museum bezoeken) beperkten het bezoek. Dit heeft in ieder geval een drempel 
opgeworpen voor bezoekers die niet gevaccineerd waren en zich voor een museumbezoek 
moesten laten testen.  
 

 

Voor het schoolbezoek gold dat zij pas na de zomervakantie voor het eerst weer naar het 
museum konden. Daarmee hadden we dit jaar slechts drieënhalve maand de mogelijkheid 
om schoolgroepen te ontvangen. 
 
Het aantal schoolbezoeken - 543 geregistreerden in de kassa – correspondeert niet met de 
gegevens die onze educatoren hebben op basis van reserveringen en daadwerkelijk 
schoolbezoek. Door veel wisselingen en kennisgebrek bij onze CFD collega’s werd het 
kassasysteem niet optimaal gebruikt. 
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Vanaf de heropening van het museum in juni was het door de Coronamaatregelen verplicht 

om vooraf tickets te reserveren. Deze eis is in het najaar losgelaten. Het aandeel van e-

tickets lag een stuk hoger dan de reguliere ticketverkoop, vooral toen tijdens de drukkere 

zomermaanden het online reserveren nog verplicht was. Voor 2022 wordt bekeken of we 

het online reserveren via de website gaan stimuleren. De ticketstraat bevat namelijk een 

schat aan informatie over bezoekers onder andere woonplaats, tijdstip waarop kaartjes 

worden gereserveerd (van belang voor plaatsing van promotionele berichten op social 

media). 
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5. Bedrijfsvoering 
 
Het Belasting & Douane Museum - als statutaire rechtsvorm de Stichting Belastingmuseum 
Prof. dr. Van der Poel – wordt op onderdelen van de bedrijfsvoering ondersteund door de 
Douane Landelijk Service Organisatie en SSO.CFD (hospitality, publieksbegeleiding, 
technisch onderhoud, gebouwenbeheer). Het museumbeleid wordt ontwikkeld, 
gecoördineerd en uitgevoerd door de teams collectie, educatie, communicatie en 
bedrijfsvoering onder leiding van de museumdirecteur. Dit vaste team wordt ondersteund 
door vrijwilligers, museumdocenten en rondleiders.   
 

   
 
Bestuurszaken 
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel, voorgezeten door de 
directeur-generaal Douane, vergaderde dit verslagjaar eenmaal; meer was niet mogelijk 
vanwege de COVID-19 maatregelen. Het in de praktijk ontstane ‘dagelijks’ bestuur, 
bestaande uit de directeur Douane Landelijke Service Organisatie en de 
secretaris/penningmeester, vergaderde vier keer met de directeur van het museum.  
 
In 2021 wijzigde de samenstelling van het bestuur door de ontvlechting van de 
Belastingdienst. Op 11 januari 2020 besloot de minister van Financiën om Toeslagen en 
Douane een zelfstandige positie binnen het ministerie te geven als directoraat-generaal. 
Aangezien het museum reeds jaren administratief is ondergebracht bij de Douane was het 
logisch dat de directeur-generaal Douane voorzitter zou worden van het stichtingsbestuur 
en –na onderling overleg- de directeur-generaal Belastingdienst vice-voorzitter. Niet alleen 
door de ontvlechting werd de samenstelling van het bestuur gewijzigd ook het feit dat de 
twee leden Elke Pluijmen en Jan Cees Bartel statutair moesten aftreden wegens het 
bereiken van de maximale zittingstermijn bracht verandering. Hun plaatsen werden 
ingenomen door Karin Kievit en Maarten Fluit. De zetel bestemd voor een fiscaal jurist 
wordt in 2022 ingevuld.  
Naast deze wijzigingen moet een aantal statutaire zaken geoptimaliseerd worden voordat 
de benoeming van nieuwe bestuursleden geformaliseerd kan worden. Dit proces wordt in 
2022 afgrond.  
 
Financiën 
Door de COVID-19 maatregelen daalde het aantal bezoekers ook in 2021 zeer sterk. 
Hierdoor daalden ook de inkomsten. Het door de Douane toegekende budget voor 2021 
bleek voldoende om de exploitatiekosten voor personeel en materieel te kunnen 
financieren. Gezien de organisatorische ophanging van het museum binnen de 
Rijksoverheid werd geen aanspraak gemaakt op financiële maatregelen a.g.v. de COVID-19 
pandemie vanuit het Rijk. 
 
De extern financieel adviseur controleerde namens het bestuur de financiële stukken die 
betrekking hadden op de financiële administratie van de Stichting Belastingmuseum Prof. 
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dr. Van der Poel. De financiële jaarstukken zijn in een apart document neergelegd en op 
20 april 2022 door de leden van het bestuur goedgekeurd. 
 
Inzet museum voor derden 
Verhuur De Kuyper Salon 
De verhuur van De Kuyper Salon werd in 2021 vanwege COVID-19 meer dan eens gestaakt. 
Dit heeft opnieuw een sterke daling in het aantal boekingen opgeleverd ten opzichte van 
voorgaande jaren. De periode dat De Kuyper Salon geopend was, waren er meer 
reserveringsaanvragen dan ooit tevoren. Ook hiervan zijn vanwege de lockdown veel 
reserveringen geannuleerd. Er is een grote daling te zien in de statistieken, maar de 
ervaring buiten de lockdowns hebben aangetoond, dat de wens tot reserveren nog altijd 
stijgende is. 
 
 

 
Belastingdienst & Douane Commercieel 

t.b.v. Intern 
gebruik Totaal 

2021 8 2 10 20 

2020 29 4 7 40 

2019 137 19 11 167 

2018 66 22 20 108 

 

In 2021 werden 34 reserveringen geannuleerd vanwege COVID-19 maatregelen. 
 
Personeel 
Vaste medewerkers 
Eén van de communicatie adviseurs was gedetacheerd bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 
Gestart werd met formatiebesprekingen die tot doel hebben de formatie van het 
museumteam passend te maken bij deze tijd en de nabije toekomst. In 2022 moeten deze 
besprekingen worden afgerond en het resultaat geïmplementeerd. 
 
In het verslagjaar werden personeelsgesprekken met alle vaste medewerkers gevoerd. 
 
Museumdocenten en rondleiders  
De rondleidingen in het museum werden in dit verslagjaar wederom door het Rotterdamse 
bedrijf AnneGidsen verzorgd. Er werden 25 groepen in het museum rondgeleid. Door de 
COVID-19 maatregelen in 2021 waren er meerdere periodes waarin geen rondleidingen 
mochten worden gegeven. 
 
In vergelijking met voorgaande jaren: 
2020: 28 groepen 
2019:  188 groepen 
                                                                                            
Naast de rondleiders heeft het museum de beschikking over een groep actieve 
museumdocenten die op uurbasis worden ingehuurd. Museumdocenten en rondleiders 
krijgen een uurvergoeding.                                                                                    
 
Vrijwilligers                                                                                                                                
Het museum werkt naast het team van vaste medewerkers met vrijwilligers. Zij gebruiken 
hun expertise o.a. ten behoeve van het registreren, fotograferen en digitaliseren van de 
collectie.  
 
Vrijwilligers krijgen geen vergoeding dan enkel een reiskostenvergoeding. Het volgen van 
cursussen versterkt de kennis van deze groep. Zij krijgen van het museum werk 
gerelateerde cursussen aangeboden. 
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Zoals reeds eerder in dit verslag geschreven was het team intens verdrietig vanwege 
overlijden van vrijwilligers Arnold Hammer en Hein Schouten. Arnold bewerkte jarenlang 
de digitale foto’s van onze collectie. Hein, collega bij MKB Breda, werkte een dag in de 
week bij het museum aan de inhoudelijke kant van collectie. Beide collega’s worden zeer 
gemist. 
 
Stagiaires en uitzendkrachten 
In het depot van het museum volgde Rachel Saleh, Wendolien Potgieser op als 
uitzendkracht. 
 
Bij communicatie werden eveneens uitzendkrachten ingezet: achtereenvolgens waren dat 
Robin van der Mee en Maaike van Milt. 
 
Netwerken en scholing  
Het penningmeesterschap van de Adlib gebruikersgroep werd vervuld door de 
collectiebeheerder Annemarie de Jong. Anne Marieke van Schaik is lid van het Netwerk 
Vrouwelijke Conservatoren. 
 
Het jaarlijkse congres van de International Association of Tax & Customs Museums (IACM) , 
onder voorzitterschap van conservator Wim van Es, kon dit jaar in verband met de COVID-
19 maatregelen niet doorgaan. 
 
Enkele collega’s namen deel aan cursussen BHV en EHBO. 
 
Directie 
Netwerken en scholing 
De directeur van het Belasting & Douane Museum is verantwoording verschuldigd aan de 
directeur DLSO en het bestuur van de Stichting Belastingmuseum Prof. Dr. Van der Poel. In 
het verslagjaar maakte hij (binnen Douane/DSLO) deel uit van de werkgroepen Douane 425 
jaar, zowel voor de landelijke als de regionale activiteiten, Integrale Samenwerking en de 
herdenkplek Douane collega’s die zijn omgekomen tijdens hun werk. In het museum komen 
twee gedenkplaten die in 2022 worden onthuld. Verder volgde Frans Fox de cursus Ethisch 
Leiderschap en nam hij deel aan de MT DLSO miniconferentie. 
 
Als lid van het Directeurenoverleg Rotterdam (DO), een organisatie waarin directeuren van 
Rotterdamse culturele instellingen zitting hebben, nam de directeur actief deel aan 
diverse online bijeenkomsten en nam zitting in de werkgroep Publieksbereik tevens werkte 
hij mee aan een nota voor de wethouder Cultuur. Daarnaast werden de reguliere 
bijeenkomsten van de Kring van Rijksgesubsidieerde musea en de Museumvereniging online 
bezocht. Verder voerde hij overleg met collega’s van de Douane, IUC (afdeling Inkoop) en 
van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO.CFD). Met deze laatste organisatie 
werd aan het begin van het verslagjaar een aanzet gemaakt tot wijziging van het 
dienstverleningsconcept met als doel deze in 2022 te implementeren. De Rotterdamse 
Erfgoed club ‘Borrel bij de Buren’ trok hij samen met Ingrid de Jager, directeur Museum 
Rotterdam. 
 
In het kader van themaverbreding en de ophanden zijnde tentoonstelling Geldlab sprak 
Frans Fox met collega’s van Wijzer in geldzaken, een onderdeel van het Ministerie van 
Financiën, de gemeente Rotterdam, met medewerkers van de numismatische afdeling van 
het team Chartaal Geld en de communicatie adviseur van De Nederlandsche Bank (DNB) én 
met vertegenwoordigers van Nationale Nederlanden. Contacten resulteerden in een 
financiële bijdrage van Nationale Nederlanden Group en de gemeente Rotterdam voor de 
tentoonstelling Geldlab met de tentoonstelling Tussen Poen & Platzak en Podium PO€N. 
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Het overleg met DNB leidde in het voorjaar tot een gesprek tussen onze voorzitter Nanette 
van Schelven, een van de directeuren van DNB Olaf Sleijpen en de directeur van het 
museum. Later in het jaar bezocht een afvaardiging van DNB in het kader van hun 
renovatieplannen het museum. 
 
In dit verslagjaar werden geen bijeenkomsten van de Stichting Geschiedenis van de 
Overheidsfinanciën (SGvdO) georganiseerd. Frans Fox trad na 18 jaar af als secretaris van 
het bestuur. 
 
Filmische premières 
Het museum en team stonden in 2021 in de filmische belangstelling. Het Rotterdamse 
bedrijf Trenchcoat Film maakte een ‘corona’ promotiefilm voor de Rotterdamse musea 
met de titel vind me als het voorbij is. Het Platform Wijzer in geldzaken maakte een 
promotiefilm voor de Week van het Geld ten behoeve van het onderwijs. In deze film gaan 
kinderen op zoek naar de sleutel van de schatkist die uiteindelijk bij de minister van 
Financiën lag. De directeur van het museum trad op als acteur in eigen rol. Voor de 
promotie van het museumteam binnen DLSO werd intern gewerkt aan een korte film 
waarin collega’s zich konden voorstellen aan collega’s in het MT DLSO. De andere teams 
binnen DLSO deden hetzelfde. 
 
Wetenschappelijke borging 
Universitaire contacten 
Contacten werden onderhouden met onze bijzonder hoogleraar Rex Arendsen, evenals met 
vertegenwoordigers van de vakgroep Belastingrecht van de Universiteit Leiden en de 
Erasmus Universiteit in de hoedanigheid van hoogleraar Maarten de Wilde (Erasmus School 
of Law). De promovendus van onze bijzonder hoogleraar Maarten Manse promoveerde in 
het verslagjaar op zijn proefschrift ‘Promise, Pretence and Pragmatism: Governance and 
Taxation in Colonial Indonesia (1870-1940)’ en wist het succesvol te verdedigen. 
 
Onderdeel van de verlenging van de leerstoelopdracht is de start van een nieuw 
promotieonderzoek, begin 2021. Per april startte Maartje van Mulken met haar PhD 
onderzoek naar ‘The Role of Data in the Innovation of the International Tax System’. 
 
Onderzoek Nederlands Beheers Instituut (NBI) 
In het kader van de ‘Regeling 75 jaar vrijheid’ (aanvraagjaar 2020) die het Mondriaanfonds 
uitvoert, heeft dit Fonds een veelomvattend onderzoek in samenwerking met de Radboud 
Universiteit en Tilburg University, mede gesteund door het Nationaal Archief, een forse 
subsidie toegekend aan het onderzoeksproject met de titel ‘Vermogensonteigening na de 
Tweede Wereldoorlog door het NBI en de Belastingdienst, en ons vermogen daarvan te 
leren’. Het NBI was een rijksinstelling opgericht in 1945 om bezit van Rijks Duitsers, 
collaborateurs en de zogenoemde groep ‘afwezigen’ veilig te stellen en waar mogelijk te 
onteigenen. Een redelijk onbekende periode uit onze moderne geschiedenis. 
 

De onderzoekvraag 
In welke mate heeft de werkwijze van het NBI en de daarbij geboden ondersteuning 
door de Belastingdienst bij de totstandkoming en uitvoering van het opsporen, 
beheren en liquideren van vermogen voldaan aan de vereiste proportionaliteit 
tussen de beginselen van doelmatigheid en rechtvaardigheid? 

 
De begeleidingscommissie bestaat uit de hoogleraar Peter Essers (Tilburg University), 
Marieke Oprel (Radboud Universiteit) en Sonja Dusardijn (Tilburg University) alsmede de 
directeur van het museum. Betaalde (universitaire) onderzoekers voeren delen van het 
onderzoek uit. Het vierjarig project moet uitmonden in een wetenschappelijke publicatie 
en een tentoonstelling in ons museum. Ten behoeve van het onderzoek is een raad van 
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advies samengesteld. De taak van de raad van advies zal vooral gericht zijn op het delen 
van kennis en ervaring, het meelezen en het toegang bieden tot het eigen netwerk. De 
Raad van Advies fungeert zodoende als een waarborg voor de kwaliteit van het onderzoek 
(namen zie bijlage). 
 
Bijzonder hoogleraar  
Het museum heeft een bijzonder hoogleraarsstoel aan de Universiteit Leiden. Ten behoeve 
van het museum wordt onderzoek uitgevoerd naar onderwerpen uit de fiscale geschiedenis 
van Nederland. Sinds september 2016 wordt deze stoel bekleed door Rex Arendsen, 
bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijke en Historische Context van het Belastingrecht’ te 
Leiden. In 2021 werd onze bijzonder hoogleraar met wederzijds instemming voor 5 jaar 
herbenoemd met het onderzoeksgebied: 

 
- de (huidige) relatie tussen burgerschap en belastingen, twee belangrijke factoren 

die van invloed zijn op staatvorming en democratisering;  
- de invloed van digitalisering van geld en van de economie op belastingwetgeving en 

uitvoering, eventueel gerelateerd aan het vraagstuk van de toekomst van de 
vennootschapsbelasting. 

 
Curatorium bijzondere leerstoel 
Het curatorium kwam in 2021 door de COVID maatregelen niet bij elkaar. Het verslag over 
de werkzaamheden in 2021 van de bijzonder hoogleraar zal in 2022 door het bestuur 
worden besproken. 
 
Door wijzigingen in het museumbestuur én binnen het bestuur van de vakgroep 
Belastingrecht, werd het curatorium qua samenstelling gewijzigd. In het curatorium 
werden de hoogleraar Koos Boer en Jan Cees Bartel alsmede Elke Pluijmen opgevolgd door 
de hoogleraar Jan Vleggeert (decaan vakgroep Belastingrecht) en Jantje Steenhuis 
(bestuurslid museum). Naar verwachting wordt het tweede lid uit het museumbestuur (een 
fiscalist) in 2022 voorgedragen en benoemd (namen zie bijlage). 
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Bijlage: Functionarissen Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel 
(situatie op 31 december 2021) 
 
Bestuur 
mw. mr. N. van Schelven voorzitter, directeur-generaal Douane 
dhr. drs. P. Smink vice-voorzitter, directeur-generaal 

Belastingdienst 
dhr. mr. J. Hermans secretaris/penningmeester museum, oud-

directeur FIOD 
dhr. A. Jager     directeur Douane Landelijk Service Organisatie 
dhr. M. Fluit MBA senior adviseur EMMA Experts in Media en 

Maatschappij 
mw. drs. K. Kievit    senior adviseur BMC Advies Cultuur & Erfgoed 
dhr. mr. M. Schillemans oud-directeur bij diverse onderdelen van de 

Belastingdienst, vertegenwoordiger van de 
Stichting Vrienden van het Belasting & Douane 
Museum 

mw. drs. J. Steenhuis `  stadsarchivaris Rotterdam 
 
 
Vaste medewerkers in dienst van het Rijk 
dhr. drs. F. Fox     directeur, voorzitter MT  
mw. C. van den Bosch-van Dijk  medewerkster administratie 
dhr. W. van Es    conservator, lid MT 
mw. L. Gadjradj-Balwantsingh  managementassistente 
mw. drs. H. Hoogendijk   educator, lid MT 
mw. drs. A.H. de Jong   sr. communicatie 
mw. C. Karels     educator 
mw. drs. M. Nooteboom   sr. communicator, lid MT 
mw. drs. A. van Schaik   conservator, lid MT 
mw. drs. A. Simon-de Jong   collectiebeheerder 
dhr. P. Steehouwer    medewerker boekingen & reserveringen 
dhr. F. Visser     medewerker toepassingsbeheer 
dhr. F. Wijnvoord    medewerker collectiebeheer 
 
 
Medewerkers voor bepaalde tijd 
mw. S. Kooij-Sastroredjo   medewerker communicatie (team DLSO) 
dhr. J. van Dam medewerker collectie (gedetacheerd door de 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 
 
 
Freelance medewerker 
dhr. B. Kraayo financieel adviseur museumstichting 
 
 
Curatorium van de bijzondere leerstoel 
mw. drs. J. Steenhuis   stadsarchivaris Rotterdam 
dhr. prof. dr. J. Vleggeert  hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden, 

voorzitter van de afdeling Belastingrecht 
dhr. prof. dr. H. Vording secretaris van de commissie, hoogleraar 

Belastingrecht 
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Wetenschappelijk onderzoek in het kader van de bijzondere leerstoel 
dhr. prof. dr. ir. R. Arendsen bijzonder hoogleraar maatschappelijk en 

historische context van Belastingrecht aan de 
Universiteit Leiden 

mw. drs. M. van Mulken promovendus in het kader van bovengenoemde 
leerstoel 

 
Raad van Advies NBI-project 
dhr. mr. W.J. Huijssoon    adviseur DG/Ministerie van Financiën  
dhr. prof. dr. P. Romijn    directeur onderzoek NIOD 
mw. prof. dr. M. ’t Hart   hoogleraar Geesteswetenschappen VU  
dhr. prof. mr. W. Veraart   hoogleraar Rechtsfilosofie VU 
mw. prof. mr. C. Prins   hoogleraar Recht/informatisering TiU 
dhr. prof. mr. C. Jansen   hoogleraar Rechtsgeschiedenis RU 
dhr. prof. dr. W. van Meurs   hoogleraar Politieke Geschiedenis RU  
 
Projectgroep NBI 
mw. dr. M. Oprel    Universitair docent Radboud Universiteit  
mw. dr. mr. S. Dusardijn   Universitair hoofddocent Tilburg University 
dhr, prof. dr. mr. P. Essers   hoogleraar Tilburg University 
dhr. drs. F. Fox    directeur museum 
 
Vrijwillige medewerkers  
dhr. L. Warnies    medewerker educatie 
dhr. H . Duym     medewerker project oral history 
dhr. G. Krijnen    medewerker collectie project Co Bieze 
dhr. J. Nieuwschepen   fotograaf 
mw. M. van der Veer-Bik   medewerker collectie fiscaal zegel 
dhr. J. Vrouwenfelder medewerker historische foto’s, deelcollectie 

motorrijtuigenbelasting 
mw. E. van Wijk    medewerker registratie collectie  
 
Museumdocenten   
mw. F. Goedhart 
mw. L. van den Herik 
mw. M. Ophof 
mw. L. Sjoerds 
mw. A. Steijger 
dhr. M. ‘t Hooft 
mw. I. Vreeswijk 
 
Uitzendkrachten 
mw. R. Saleh     collectiebeheer 
mw. M. van der Milt    communicatie 
 
Rondleiders 
mw. A. van Liere (eigenares van rondleidbureau AnneGidsen) 
mw. F. Goedhart (tevens museumdocent) 
mw. H. van Rijn-Bloom 
mw. C. de Vries 
dhr. S. Kaeppler 
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