
Succesvolle taxatiedag  “Ja Kunst Nee Kunst”! 

Op zaterdag 3 november was het zover: de taxatiedag, 
georganiseerd door Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude ten 
behoeve van de vluchtelingen in De Ronde Venen. 

In het Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen was 
het een en al bedrijvigheid. Een gestage stroom bezoekers 
liet meegebrachte objecten taxeren door experts van  het 
Veilinghuis Van Spengen. Net zoals in het populaire tv-
programma “Tussen Kunst en Kitsch” maakten velen 
gebruik van de unieke gelegenheid om samen met een 
specialist-taxateur te kijken naar een voorwerp. Naast het 
horen van de waarde, was het vooral bijzonder leuk te 
weten welk verhaal het voorwerp te vertellen had. Zo was 
er een bezoekster die een fel oranje karafje had 
meegenomen die haar vader uit Rusland had meegebracht 
voor haar moeder tijdens een van zijn reizen. Dit  “typisch” 
Russische souvenir bleek een Nederlands exportproduct 
uit 1900, vervaardigd in de Mosa fabriek te Maastricht!  

Wie de tijd nam om naar de vele verhalen van de objecten 
te luisteren, kon tijdens deze taxatiedag een boeiende culturele reis maken. Er doken prachtige 
schilderijen op van bekende kunstenaars zoals J.J. Spohler,  A.J. van Prooyen en Martin van Waning. 
Heel bijzonder was ook een met de hand geschreven bedankbriefje van Winston Churchill aan een 
inwoner van Amsterdam en een uitzonderlijk grote Baardmankruik uit de omgeving van Keulen. 
Men kon ook genieten van uiteenlopende voorwerpen die van prijsloze emotionele waarde waren, 
zoals een honderdjaar oud metalen kinderfornuis met koperen pannetjes, een 19de-eeuws 
koperen Perzisch schrijversreissetje met inktpotje en pennenhouder, een zilveren lepeltje uit 
1817, een zotje van Chinees porselein uit 1740, een zwaard uit de Tweede Wereldoorlog, en nog 
veel meer.  

Zowel de organisatoren als de 
bezoekers kunnen tevreden 
terugkijken op een bijzondere en 
leerzame dag. “Eindelijk hebben we 
zekerheid over onze vermoedens!” of 
“Nu hoeven we ons geen zorgen te 
maken over wat we in huis hebben 
wanneer we met vakantie gaan!”, 
waren veel gehoorde uitlatingen. Tot 
slot was er ook grote waardering voor 
de taxateurs die vijf uur lang de 
bezoekers met kennis van zaken en 
engelengeduld te woord stonden. 

 

 



  

 

 


