
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Douane en Belastingdienst. 

Proloog. 

Na mijn diensttijd bij de marine in 1961, kwam ik eerst zonder werk thuis te zitten, wat natuurlijk 

niet de bedoeling was. Vooral omdat mijn stiefouders inmiddels in Sellingen woonden, ben ik 

onmiddellijk op zoek gegaan naar een baan. Ik had toen reeds gesolliciteerd bij de douane, 

maar de uitkomst liet op zich wachten.                                                                                              

Ook heb ik nog getracht als ziekenverpleger ergens aan de slag te komen, tenslotte was dat 

mijn vak. Ik kon in dienst treden, als 1e verpleger neurochirurgie in het Gemeentelijke Sophia 

ziekenhuis van Zwolle, maar het knapte af op de salariëring van 300 gulden per maand. Ik 

moest dan extern gaan wonen en ik had trouwplannen, dat kon ik Zwaantje niet aan doen. In de 

verpleging waren toen de salarissen erg laag.                                       

Na enige weken kon ik in dienst treden bij de NV Philips te Stadskanaal, Hier heb ik ongeveer 9 

maanden gewerkt als Statistisch procescontroleur, een hele mooie naam, maar het salaris was 

minimaal. Ik verdiende bij de marine veel meer. Ik wilde daar wel hogerop, daarom hebben ze 

mij getest op een technisch beroep, ik werd ongeschikt verklaard en ze hebben met zoveel 

woorden gezegd, dat ik totaal studie-ongeschikt was. 

 
Ik dacht, dat kan niet, bij de marine had ik heel goede cijfers gehaald, ik was de tweede van 

onze opleidingsklas. Ze zouden je toch maar, zo even voor niks de grond in boren!  

Op 13-8-1962 kon ik bij de Douane in dienst treden.    

 
NB: Dit verhaal is alleen bestemd voor mijn familie en kennissen kring. Het kan zijn, dat 

de lezer mijn verhaal anders heeft ervaren, maar het is mijn verhaal en herinnering, het 

kan ook zijn, dat in tijdsvolgorde, mijn verhalen niet helemaal kloppen, het zij zo! Ook 

heb ik niet de bedoeling of de bedoeling gehad om iemand willens en wetens te willen 

kwetsen. Namen van veel collega’s kan ik me niet meer herinneren. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       2. Douane. 

                 In diensttreding. 
 
Wat wist ik van de douane, bar weinig, 

ze zaten ons bij binnenkomst in Den 

Helder of Rotterdam wel eens achter 

de broek, maar verder wist ik niet veel. 

 

Ik had ze meegemaakt in 1946 na een 

partijtje voetbal in Duitsland, op de 

fiets kwamen we te laat bij de grens, 

de douaneambtenaar aan de grens, 

deed erg bozig , maar uiteindelijk  liet 

hij ons toch door. Toen zag ik ook een 

paar jongens in de velddienst, die zich 

in het donker hadden opgesteld naast 

het kantoor. In die tijd werd nog een 

soort luchtmacht kepie op het hoofd 

gedragen.                                                                               

 

Ook kende ik de smokkelverhalen, 

waarin de opa van Zwaantje koffie 

smokkelde in de kettingkast van zijn 

fiets. De ambtenaren wisten, dat hij 

invalide was: een hond voor de fiets 

en hij vrijwielde op die manier de 

grens over, met de kettingkast gevuld met koffiebonen.                                                      

Mijn schoonvader wilde in zijn jonge jaren graag douaneambtenaar worden, hij was al getest en 

gekeurd, maar had nog geen definitief bericht gehad. Hij had zich met smokkel nooit ingelaten. 



Maar zijn broer wel en op een dag hadden ze een man te kort bij het smokkelen van koeien. Hij 

wilde niet weigeren.  

 
Hij werd die nacht prompt gepakt met een vaarskalf in zijn handen. Hij is toen maar fietsen-
maker geworden!                                                                                                          
 
Tijdens mijn eerste verlof was ik thuis bij Zwaantje, toen nog mijn meisje  Haar buurvrouw, een 

boerenvrouw, die s-morgens om vijf uur al melkbussen boende,  had veel douaneambtenaren in 

de familie. Ze zag me lopen, en zei: “Kommiezen, kommiezen, ze zweten nog in de schaduw”!                 

 
In het Noorden werden douaneambtenaren, kommiezen genoemd, van een Commies met een 

C hadden ze vermoedelijk nog nooit van gehoord.                                                                                                           

Begin augustus 1962 kreeg ik een brief van de Hoofdassistent Smits, dienstgeleider van de 

Centrale Velddienstpost te s-Heerenberg (Bergh CDP) 1 ) met daarin de vermelding, wanneer ik 

werd verwacht, de reisroute, het adres van het kosthuis en wat kleding voorschriften. Reeds            

 
1) Centrale Douanepost Bergh                                                                                                                           

toen ik bij marine diende, had ik al verkering met Zwaantje en het afscheid viel me zwaar, ik zou 

pas over tien dagen weer naar huis komen, bij de douane werd er tien dagen gewerkt en dan 

was je 4 dagen vrij. We hadden toen reeds trouwplannen, maar door het ontbreken van 

woonruimte, werd dit steeds op de lange baan geschoven...                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
s-Heerenberg was een leuk stadje met veel historische wortels, het had een kasteel, kasteel 

Bergh, en gedeelten van de stadsmuren waren ook nog overgebleven.                                   

Je kon er heerlijk wandelen over de wallen rond het kasteel, wat ik later dan ook veelvuldig met 

onze hond Jacky heb gedaan.                                                                                                                    

Bij het kasteel behoorde ook een stuk bos, dat werd de plantage genoemd, een reigerkolonie 

nestelde in de boomtoppen. De kasteelheer was Jan van Heek, een afstammeling van de 

textielbaronnen. Zijn moeder leefde toen nog en dochter Anneke behoorde ook tot het gezin.                                                                 

Jan van Heek is later getrouwd met een Duitse vrouw, ze kwamen in een trouwauto de grens 

over en de toen aanwezige, dienstdoende ambtenaar kreeg een fles drank aangeboden, die hij 

met veel genoegen accepteerde. Later kwam er een foto in de Gelderlander en toen is er door 

de dienstleiding nog wel een hartig woordje over gezegd.                                                                

Op 13 augustus 1962 ben ik op m’n dooie gemak naar s-Heerenberg getuft in mijn driewieler 

Heinkel, ik had toen alleen het motorrijbewijs. Van het autootje heb ik niet veel plezier gehad, de 

dynamostart ging doorlopend kapot en ik ben later door mijn schoonvader naar huis gesleept en 

die heeft het toen wel kunnen repareren. 



 
Later op de dag, heb ik me, op het 

adres, Oudste Poortstraat 29, rond 

het middaguur gemeld en werd 

welkom geheten door de heer 

Smits. Het kantoor was in de tuin 

van  het woonhuis van de 

Hoofdassistent-Sectiechef, de heer 

De Winter gevestigd, de grote baas.    

 

Op het kantoor waren verder 

aanwezig de dienstgeleider, dhr Van 

Leeuwen en op de administratie de 

heren Witjes en  Theo Twickel.                                                       

 
Eén van de dienstgeleiders was een echte dienstklopper, de heer Van Leeuwen was veel 

aardiger. Maar dienstkloppers kunnen ook buiten hun boekje gaan: een dienstgeleider van de 

CDP werd later boven Zevenaar, buiten de Inspectie, geschaakt, terwijl hij zijn dochter autorijles 

gaf in een dienstwagen.                           

Als ik me niet vergis, heeft Theo Twickel nog verkering gehad met de dochter van de 

Sectiechef, wat later een kleine rel veroorzaakte.                                                                            

 
De heer Smits heeft me na de middag rondgereden, in een volks-wagen kever langs de 

verschillende grenskantoren in de Inspectie Lobith. Ik had toen nog niet zoveel kijk op de 

rangen en ik vroeg hem, waar ik zijn rang mee kon vergelijken?                                                                                       

Hij antwoorde: “Met een subalterne officier”, later bleek mij, dat dit niet klopte, hij had 

opgeschept!                                                                             

Aan het eind van de dag heb ik me gemeld in mijn kosthuis in de Kellenstraat 16 te  

s-Heerenberg. Ik kwam in de kost bij een groentewinkel, de familie Arnold Vink. De familie 

bestond uit man en vrouw Riekie, opa van Spronsen, Riekie’s vader en twee kinderen, de kleine 

Riekie en Jan. Ook had deze familie een herdershond, Kuno, waar ik veel mee optrok. We 

waren daar met vier douaneambtenaren, Jan Stoker, Bart Schippers en Hennepman. Ik zat daar 

met plezier in de kost, we hadden lol met opa van Spronsen en Arnold was ook een goedlachse 

man. Na het eten, deed opa altijd een dutje op een keukenstoel, we waren altijd bang, dat hij er 

af zou vallen en op een keer gebeurde dat echt. Hij lag daar en grote Riekie jammerde: “Oh 

vader toch”! Opa had zich slapend gehouden en deed plotseling één oog open, hij had Riekie 

dik voor de gek!                                                                                         

 
In de strenge winter 1962 sliepen we op zolder, zo onder de pannen, het was daar beere-koud.                                                                    

Ik heb me toen een moltonlaken gekocht en er een zak van genaaid, ik had niet voor niets op 

de naaizolder gezeten bij de marine. Ik kon toen tenminste warm blijven.  

 
De groentenwinkel had veel Duitse klanten en op weg naar de WC kon je Duitse vrouwen 

tegenkomen, die o.a. vleeswaren in hun onderbroek stopten. In Duitsland waren toen de 

levensmiddelen duurder dan in Nederland. 

 
De volgende morgen moest ik naar Lobith-Tolkamer om kleding te passen. De uniformen waren 

voorlopig 2e hands en pas later zouden we nieuwe uniformen krijgen aangemeten. Ik weet nog, 



dat ik met een broek van de dienstgeleider aanliep, niets was passend. Volgens mijn 

herinnering werd deze kleding “consignatie kleding” genoemd.                                                  

 
Op 20-8-1962 ben ik in Lobith-Tolkamer beëdigd.                                                                                                                         

Ik werd, schrik niet: “Tijdelijke Hulpkommies der Invoerrechten en accijnzen, in tijdelijke dienst 

voor onbepaalde tijd” en ik kreeg één streep op de mouw. We werden toen bewapend met een 

pistool Browning FM kort en een wapenstok (gummiknuppel). We konden gelijk aan de slag en 

we kregen niet direct instructie. Het pistool  konden we gewoon bij ons houden in het kosthuis.                                   

Ik verbaas me er nu nog over,  een afgesloten kast had toch een verplichting moeten zijn! We 

bewaarden ons wapen gewoon in de fietstas, kinderen konden er gemakkelijk bij.                          

Trouwens een richtlijn voor de wapenstok, heb ik ook nooit gezien, we konden er zo maar op los 

slaan!                                     

 
Ik deed ook gelijk dienst op verschillende grenskantoren onder leiding van ervaren collega’s. 

Ook moest ik velddienst verrichten op de fiets binnen de Inspectie 

Lobith.   

In de velddienst waren we altijd met twee personen, vaak een 

hulpkommies onder leiding van een grenskommies. Als we geluk 

hadden, konden we de velddienst verrichten in een douane VW-busje. 

We hadden er toen maar eentje, later zijn er meerdere bijgekomen.                                                                                             

Per twee weken zat er ook een dag tussen, dat we ergens op een 

openbare weg, motorvoertuigen aanhielden voor controle, 

Motorrijtuigenbelasting (MRB). Toen was er nog de  vaste papieren 

belastingkaart. Je moest een belastingkaart hebben en tonen, wegens 

het rijden en het doen rijden op de openbare weg. Deze controle ‘s  heb 

ik  “wel als leuk ervaren”! Je maakte dan gebruik van een zogenoemde 

“Claque”, welke je bij het aanhouden omhoog hield.                                                                                   

 

Opleidingen en Bevorderingen.                                                                                   

13-8-1962 : Tijdelijk Hulpkommies,  Bergh CDP, 1 streep                                                   

01-05-1965 : Grenskommies, Zevenaar CDP, 2 strepen                                         

01-12-1966 : Assistent, Bergh PDA, 3 strepen                                    

01-05-1972 : Assistent A, Bergh PDA, 4 strepen                                     

 
Voor de opleiding van Grenskommies kregen we les in Zevenaar, de les werd gegeven door de 

Verificateur Pot. Dit was een aimabele man, de droge stof van de verschillende wetsartikelen, 

kon hij met veel fleur brengen. Het volgende moesten we leren: “Wet Douane en Accijnzen, 

Besluit en de Beschikking, die bij voornoemde wet hoorden. Ik herinner me één beschikking, die 

ik nogal koddig vond: “Beschikking Hooi en stro”.                                                                                                             

Op de meeste grenskantoren waren we ook belast met de paspoortcontrole. In deze materie 

hebben we geen les gehad, we leerden dat in de praktijk.                                          

 
Vanwege goede cijfers werd ik voor de opleiding Grenskommies, vrijgesteld voor het examen. Voor 

Assistent ben ik alleen voor het mondeling vrijgesteld. Voor Commies/Hoofdassistent werd je eerst 

aangesteld en daarna kreeg je de opleiding aangeboden.                                         

 

Centrale Velddienst Post te s-Heerenberg (Bergh CDP).                 



In het eerste jaar 1962, hebben we het in de velddienst zwaar voor de kiezen gehad. Het was 

zulk een zware winter, dat we soms geconsigneerd thuis zaten, vanwege de vele zieken. Er lag 

meters sneeuw, op straat reed je tussen muren van sneeuw, ik zie nog de gelede bussen van 

de Gelderse Tramwegen (GTW) tussen de muren rijden.  

 
We kwamen weinig in het veld, wel gingen de diensten aan de grenskantoren gewoon door. Ik 

weet nog een dienst aan het grenskantoor Elten. Samen met de sportleider Verhoeven op de 

fiets door de sneeuw. We reden via Duitsland, door het plaatsje Hüthem, langs de grens naar 

het grenskantoor. Onderweg ging steeds mijn kettingkast vol sneeuw zitten, het was zwaar 

trappen, ik kwam helemaal bezweet aan.                     

 
Op het grenskantoor hadden we een oliekachel, waarbij het lekker toeven was. Er was een 

hulpkommies, Ringelberg, die had in het veld bevroren knieën opgelopen. 

 In het veld droeg ik een pyjama onder mijn uniform, wij waren zo dik gekleed, dat als we 

omvielen, kwamen we niet meer omhoog. Vooral als we onze zware natte cape om hadden, dan 

was het geen pretje. De Duitse Douane had toen al lichtgewicht kleding en die hadden 

helemaal geen last. Dat was ik wel gewend, bij de marine (OZD) op zee, kwamen we Duitse P 

boten tegen, de bemanning van puppes 3 tot hoog, waren allemaal in het leer gekleed, terwijl ik 

geen naam kon bedenken voor onze oliejassen!       

 
In Elten kwam ik Theo Doornkamp uit Bellingwolde en collega de Jager tegen, allebei 

Groningers, zij waren op velddienst, vanwege de sneeuw hadden ze klompen aan hun voeten.                                                                               

Ik denk dat Harry S. dat niet goedgekeurd had!                                                                                                                                    

 
Bij de CDP s-Heerenberg behoorde in die tijd één grenskantoor en dat was Elten ( Duits mandaad 

gebied), Verder deden we dienst aan de Douaneposten s-Heerenberg en later Bergh autoweg, ter 

versterking van het personeel aldaar. Als we dienst hadden op een grenskantoor, dan noemden we 

dat: “een planton dienst”.   De vestiging van de CDP heette “de wacht”, Op de wacht lag het 

dienstboek met instructies en dat moesten we vaak inkijken. Er was in die tijd nog geen sprake van 

mobieltjes of walky-talkys, we hadden helemaal geen verbinding met de wacht of de chef, als we 

onderweg waren. 

 
Ons salaris werd nog uitbetaald per kas, het was altijd precies op de 24e van elke maand. We 

moesten het ophalen op het ontvangkantoor en je kreeg het in een papieren bruin zakje.                                                                                             

Pas na 1973, toen al in Haarlem, werden we verplicht een bank of Girorekening te nemen. Ik 

weet nog collega Dirks, die wilde het beslist niet per bank ontvangen, maar hij legde het loodje, 

want anders had hij niets gekregen. 

 
Zoals ik reeds heb opgemerkt, deden we in het veld dienst met z’n tweeën. We moesten dienst 

doen in een bepaalde voorgeschreven tijd en op bepaalde voorgeschreven tijden moesten we 

aanwezig zijn op een bepaald punt. Dit was vaak een genummerde grenspaal.                                                

Deze grenspalen gaven de grens aan tussen Nederland en Duitsland. Aan de Duitse kant was 

de paal gemerkt met een D en aan de Nederlandse kant met NL De nummering van de palen 

ben ik grotendeels vergeten. Maar paal 1, vergeet ik nooit meer, dat was de grenspaal tussen 

Spijk en Duitsland, gelegen aan de Rijndijk. Op de fiets was dit de grenspaal, die het verst weg 

lag. In tegenstelling, tot wat wij vroeger op school leerden, komt de Rijn niet bij Lobith binnen, 

maar bij Spijk. 

 



Een aardige anekdote: Bij uitvoer naar Duitsland, kregen de chauffeurs van de vrachtwagens 

een zogenoemd formulier D 61 blauw afgestempeld, dit was voor de lege emballage.  

Bij terugkomst in Nederland, schreeuwden ze vanuit de cabine, dat ze leeg waren, behalve de 

lege emballage en ze hielden het blauwtje klaar in de hand. De betreffende ambtenaar, die 

dienst deed, nam het document in en gooide het weg of deed het in zijn zak.  

Als je  bij paal 1 dienst deed en je kwam bij een bepaalde duiker onder de weg, dan vond je 

daar afgedankte blauwtjes. Verschillende ambtenaren deden daar hun behoefte en veegden 

met het blauwtje hun gat af. 

 

Aan de binnenkant van de Rijndijk, had je verschillende steenfabrieken. De Rijndijk liep van 

Spijk naar Lobith.  

Vooral in de strenge winters konden we ons heerlijk warmen, in de nissen van de steenovens. 

Als we geen controle kregen, konden we daar uren vertoeven, met onze ruggen tegen de muur. 

 
Tijdens de velddienst had je natuurlijk wel behoefte aan een kop koffie. Generaties ambtenaren 

hebben het fenomeen: “koffiehuisje” meegemaakt. Waarom zulke mensen zich zo gastvrij 

opstelden, weet ik niet zo precies, vermoedelijk zochten ze wel hun voordeel. Maar ik was wel 

blij met het koffiehuisje van Wilhelmien in Azewijn en velen met mij. Ik weet nog, dat Roel 

Brands en een collega daar terecht kwamen, terwijl er net een bruiloft werd gevierd, één van de 

dochters ging trouwen. Ze werden uitgenodigd mee te doen aan het feest en zij zijn daar 

ingetrapt. Daardoor hebben ze diverse controlepunten gemist, maar niets aan de hand, er was 

ook geen controle geweest en ze hebben die dag langer dienst gedaan als voorgeschreven. 

Geen haan kraaide ernaar, tot de collega van Roel, gewetensnood kreeg en het ging 

opbiechten aan de dienstgeleider, de heer Van Leeuwen. Toen moest Roel ook op het matje 

komen en zijn schuld bekennen, maar Van Leeuwen was een tolerante man en kon de zon wel 

in het water zien schijnen.                                                                       

Zelf heb ik het meegemaakt, ik was alleen op dienst en ik moest in de namiddag een kwartier 

op het controlepunt aan de weg naar Netterden staan. Er kwam geen controle. Ik had zin in 

koffie en ik dacht naar tante Wilhelmien te gaan. Maar ik vertrouwde de zaak toch niet 

helemaal, want ik had in de verte een VW bij een boerderij zien staan, de chef kocht daar wel 

eens eieren. Ik dacht, weet je wat, ik laat de lucht uit mijn achterband lopen, bij tante Wilhelmien 

pomp ik de band wel weer op.  Ik ben net bij het huis van tante Wilhelmien, toen er een 

dienstwagen aan kwam, met de Sectiechef, de heer De Winter achter het stuur.                                                                                         

Hij vroeg mij: “wat ik aan het doen was en vroeg mijn naam”. Ik zei: “Mijn naam is Tipker, ik heb 

een lekke band! Ik wil even een fietspomp vragen bij deze mensen”. Hij zei: “Vlug dan en dan 

weer op dienst”. Bij tante Wilhelmien mijn band opgepompt en gelijk ging ik op weg naar  

s-Heerenberg. Halverwege de rit ging mijn band echt lek en een uur te laat, kwam ik in het 

kosthuis!! Ik had mij zelf te pakken gehad! 

 
Het dorpje Azewijn is in de winter 1962/1963 enkele dagen geïsoleerd geweest vanwege de sneeuw. 

Maar het dorp moest wel bevoorraad worden, vertegenwoordigers reden dan met hun auto zo dicht 

mogelijk naar het dorp en gingen dan per voet verder. Enkele boeren wisten wel raad met de situatie, 

ze groeven vlug de auto onder de sneeuw en bij terugkomst van de vertegenwoordiger boden ze een 

paard aan voor 25 gulden om de auto eruit te trekken! 

 

Sommige collega’s konden erg streng zijn aan het grenskantoor. Maar onder invloed van mijn 

opleider, de Verificateur Pot, die een gematigd man was, heb ik nooit aan de kleine dingen 

meegedaan. Ik heb nooit een grensganger gepakt, met b.v. een half liter drank of een slof 



sigaretten. Dit had natuurlijk ook te maken met mijn vorig dienstverband bij de marine, Als er 

kleinere zaken moesten worden ingeklaard, dan maakten wij gebruik van een bonboekje, de 

UID 8a. 

 
Mijn kostjuffrouw had een chronische ziekte, die in de latere jaren verergerde. Daarom moesten 

we een nieuw kosthuis zoeken. We kwamen terecht bij Mevr. Harbers aan de Zwarte 

Kolkseweg, Jan Stoker en ik. Het was een weduwvrouw met enkele grote dochters, één ding: 

ze was vriendelijk en hartelijk, maar ze kon niet goed koken, we kregen soms verse sla met 

zout. Lekker was anders! 

Voor het eerst maakte ik, carnaval mee in s-Heerenberg. Carnaval heb ik als protestantse 

jongen nooit goed begrepen, iedereen was 3 dagen aan het feesten, ze hadden een bepaalde 

blik in hun ogen en waren volgens hunzelf niet dronken. Ik kon alleen maar mee doen, als ik 

een borrel op had. Ik heb toen wel mee gedaan, ik kan me herinneren een “olde Wieve bal” in 

de “Bludige Oxe” in Emmerich. 

 
Daar waren alleen maar vrouwen en hun eigen man werd niet toegelaten. De volgende ochtend 

na Carnaval, ging ik op de fiets, samen met een collega, op velddienst richting Netterden. 

Plotseling halen we mijn kostbaas Arnold in, hij liep in dezelfde richting als wij fietsten. Op mijn 

vraag: “Waar ga je naar toe, Arnold”, antwoorde hij: “Ik goa noar huus”!! Hij liep wel in de 

verkeerde richting! 

 
Op een nacht had ik dienst met een collega bij de brug over de autoweg richting Elten.                                                                                    

Het was een prachtige zomernacht met een zwoele temperatuur. Om drie uur moesten we 

verschijnen op het punt bij de brug. Meestal kwam er s-nachts niemand. Ik had afgesproken 

met de collega, hij zou even gaan dutten tussen de varens, even verderop. Na een kwartiertje 

kregen we toch controle van de dienstgeleider, hij vroeg gelijk: “Waar is je collega”? Ik zei: “Hij 

is even verderop het bos in, we hebben daar wat gehoord”. De baas bleef nog even en ineens 

komt de collega tussen de varens omhoog en rekt zich hoorbaar uit. U kunt begrijpen, dat de 

poppen toen wel aan het dansen waren! 

 

In s-Heerenberg heb ik de eerste Turken meegemaakt, later woonden er zelfs een paar in onze 

stad. Voor deze mensen was een geldig reisdocument alleen niet voldoende. 

Ze moesten ook voldoende middelen van bestaan hebben en aantonen. We hebben heel wat 

van deze mensen opgepakt,  de politiek was, dat we ze terug zetten naar Duitsland via de 

groene grens. Maar dat foefje leerden ze ook vrij gemakkelijk, een paar dagen later kwam je ze 

tegen in Zevenaar. Aan het grenskantoor hield je ze ook tegen en ik weet nog, dat de mensen, 

mannen en vrouwen tussen de slagbomen Nederland-Duitsland stonden. In onze vrije tijd 

brachten we ze boterhammen en water, wel waren er enkele collega’s beledigd, dat deze 

mensen de vleeswaren weggooiden, we waren toen nog niet zo tolerant met andere 

godsdiensten.  

 

Nog een anekdote over de smokkel van boter, dit heb ik niet zelf meegemaakt. Een Duitse 

vrouw werd aangehouden wegens het vermoeden van smokkel van boter.                                                                             

Volgens haar zeggen, had ze niets bij zich. De betreffende ambtenaar zei tegen haar: “Ga maar 

even zitten” en zette haar naast de gloeiende kachel. U kunt zich wel voorstellen, wat er toen 

gebeurde, de boter ging lekken en liep langs de stoelpoten! Haar onderbroek was lek!                                                

Vooral in de nacht, kon je tijdens de velddienst in de Stokkumse bossen en heide, nog wel eens 

een personenauto tegenkomen, die daar onverlicht stond.  



 
Vaak waren dit geen smokkelauto’s, maar onschuldige stelletjes, die aan het vrijen waren. We 

liepen dan elk aan een kant van de auto en schenen met de zaklamp gelijk naar binnen. Ze 

schrokken zich dan wezenloos. Eén keer een ondernemer uit s-Heerenberg gesnapt met een 

jong meisje. Mijn collega vroeg toen verschrikt de belastingkaart van de auto, die werd prompt 

getoond, maar hij was helemaal niet gerechtigd om dat te vragen, want de wagen stond niet op 

de openbare weg. Maar de man was al lang blij, dat hij er zo af kwam. Hij vroeg nog wel, of er in 

de buurt een plek was, waar wij niet controleerden. 

 
Het grenskantoor Elten lag onder aan de Elter Berg. Rechts was er de brug over de Wild. De 

Wild was een grensriviertje, die liep van de Rijn, boven Pannerden naar de richting Netterden. 

Overal in ons patrouille gebied kwam je de Wild, in S-Heerenberg de Wetering geheten, wel 

ergens tegen. Links van de brug, was een zandpad onder langs de Elterberg, die liep van Elten, 

via Hüthem naar s-Heerenberg.    

 
Aan de OudeKleefsepostweg of de Spijkerweg in Spijk, vlak bij grenspaal 1, had je een 

grenscafé, er woonde een oude opa in huis. Op een nacht lag ik met een wat oudere collega 

aan de grens, in de buurt van bovengenoemde weg.                                                                                                                

Plotseling worden wij opgeschrikt door een persoon, hij zag ons en ging er gelijk vandoor.  

Van schrik gaf mijn collega hem een klap met de gummiknuppel, maar hij ging er toch vandoor. 

Later in het licht van een straatlantaarn, zien we dat het de oude opa was, wij schaamden ons, 

maar we hebben er nooit iets over gehoord, dus opa had toch dingen gedaan, die het daglicht 

niet konden verdragen.    

 
In de velddienst vertoefden we ook vaak in de Plantage, ik heb het gebied hiervoor al gemeld. 

Dit bosgebied had ook een reiger kolonie, die nestelden hoog in de bomen, je moest er niet 

onder langs lopen!!                                                                                       

Ik had dienst met een collega Hulpkommies, vanwege de privacy zal ik zijn naam niet noemen. 

We kregen het over ons pistool, de Browning Fn kort en over het schieten daarmee. Bij de 

marine was ik in het bezit van een Browning FN lang, dus ik dacht wel enige ervaring te 

hebben. Het was regenachtig en we droegen onze plastic gladde regenjas. Deze jas werd door 

ons wel eens oneerbiedig het “kapotje” genoemd. De jas hoorde bij het uniform. De collega zei: 

“Wist je, dat deze regenjas geen kogel doorlaat”! Ik zei: “Kan wel zijn, maar ik probeer het niet”. 

Hij zei: “Je mag op mij schieten”, maar ik zei: “Ben je van lotje getikt, ik doe het niet”! Later had 

hij op de wacht aan collega’s verteld: “Die Tipker, durfde niet te schieten”!!   

 



In s-Heerenberg, aan de weg naar Stokkum, woonde een Duitse wonderdokter, Kornielle, hij 

was huisvriend van onze kostbaas. Het was een aardige man en hij woonde in een prachtige 

villa, dus de inkomsten zaten wel goed. Ik zelf geloofde totaal niet in 

zulke dingen. Tot ik last kreeg van een stijve nek, we zaten met z’n 

allen in de keuken van het kosthuis, hij zou me wel even de handen 

opleggen. Dat gebeurde in de schuur en warempel, mijn gehele 

bovenlichaam werd warm en de volgende dag was mijn nek weer beter. 

Of het door hem kwam of door het placebo effect, ik zou het niet weten!                                          

 
Aan de overkant van het riviertje de Wild, onder aan de Elterberg, had 

je een camping, met als beheerder-eigenaar de heer Philipoom. 

Sommige collega’s hielden deze man extra in de gaten, want hij nam 

het niet zo nauw met sommige regels. Maar je kon ook met hem 

lachen. 

Nog enkele namen van de post S’-Heerenberg: Boes, Boelens, van Teefelen, Roel Brands, 

Tuin, Steedsel, Jager, de Boer, Jean Baptist ten Hoope, Witjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douaneschool. 

Van de Douaneschool heb ik geen precieze gegevens meer. Ik weet de data niet, maar wel wat 

algemene dingen. Het was gevestigd in het hotel-restaurant “die Hoghe Hoenderberg” te 

Groesbeek. Naast lessen theorieën, kregen we veel sport en zwemlessen. We gingen 



gezamenlijk eten en ik weet nog, dat er verteld 

werd, dat er op onze tafelmanieren gelet zou 

worden. De eerste avond kregen we stamppot 

appelmoes.                                    

Ik weet, dat mijn latere Sectiechef Van Geffen 

er ook rond liep, de sportinstructeur was de 

heer Parson. Dan liep er ook nog rond het 

Hoofd Sport van de Belastingdienst, de heer 

Hut uit Den Haag. De algehele leiding was in 

handen van de Inspecteur Visch en er liep ook 

nog een Inspecteur van Schiphol rond. Ik was 

voor geen meter sportief, dat vond de heer Hut 

niet leuk. Ik weet nog dat hij bij het zwemmen in 

een zwembad te Nijmegen, de opmerking 

maakte: “Die Tipker heeft een perfecte zwemslag, maar hij komt geen meter vooruit”! De duur 

van het geheel was enkele weken en we hoefden geen examen af te leggen. 

 

Centrale velddienst post te Zevenaar. 

Op 20-7-1963 werd de Velddienstpost S-Heerenberg verplaatst naar de Kerkstraat in Zevenaar. 

De garage van de voertuigen was gevestigd aan de Arnhemseweg?. 

Later, vlak voor mijn overplaatsing naar Bergh-Autoweg zijn we verhuisd naar een nieuw 

gebouw aan de Stationsweg. Jan Stoker en ik, kwamen in de kost bij de familie Godschalk, een 

wat ouder echtpaar met nog jonge kinderen. De heer Godschalk werkte als tuinman bij het 

klooster Juvenaat. Ons probleem was, dat we moesten slapen in één tweepersoonsbed, we 

hebben daar wel even tegen aan gehikt, maar na een paar dagen sliepen we “lepeltje aan 

lepeltje”! We mochten één maal per week in bad, het bad werd opgestookt door een houtkachel.  

Op een morgen, heel vroeg, werd er op onze slaapkamerraam geklopt, gelijktijdig een stem: 

“Wegwezen, daar ligt een echtpaar”! Dat echtpaar waren wij! Wat was het geval, Jan en ik 

hadden ons verslapen, daarom had de chauffeur en leider gedacht: “Ik wek ze, dan heeft dat 

verder geen consequenties voor de jongens”. We zijn toen vlug opgestaan en er was verder 

niets aan de hand.                                                         

Later konden we daar niet blijven en zijn in de kost gekomen bij Gerda van Vuren, aan de 

Julianalaan en haar gezin. Haar mans naam, een NS-er, ben ik kwijt.  

 

Wij hadden een keer gevraagd om “dikke rijst” voor ons te koken. We bedoelden, dessert rijst in 

melk gekookt. Met bruine suiker en kaneel, dit is voor Groningers, een lekkernij.  Ik weet nog, 

dat ze nasi in water gekookt op tafel bracht, bruine suiker erop: het was “niet te pruimen”!                                                               

 
Het jongetje van Gerda was nog wel eens stout en werd dan bang gemaakt met een Maria 

beeldje, die op de kast stond, Gerda zij dan: “Maria, kom eens even van de kast” en het 

jongetje antwoorde dan: “Nee Maria, niet doen, niet doen”!                                                                                      

 
We kregen daar een nieuwe chef en wel de Hoofdassistent Sectiechef Van Geffen. Het 

wagenpark werd aangevuld met enkele luxe VW-s en een paar VW-bussen. Ik heb in deze 

periode op staatskosten het rijbewijs gehaald en in de velddienst kon je aangewezen worden 

als chauffeur en leider. Je bracht de jongens dan op hun post en haalde ze later weer op.  



Op een morgen moest ik een hagelnieuwe bus terug naar de garage brengen, want het 

voorfront begon onmiddellijk te roesten: er bleek geen grondverf onder te zitten! 

 
Omdat ik nog wel eens praatte over trouwen en woonruimte, raadde Gerda van Vuren me aan, 

verbinding te zoeken met haar vader, de heer Willem van Vuren in Didam. Hij zou verschillende 

kamers over hebben. Dit gedaan hebbende, was hij genegen de kamers aan mij te verhuren.                      

 

Ik moest toen nog wel een woonvergunning hebben van de gemeente Didam. Die kreeg ik via 

een bevriende wethouder. Op 23-07-1964 zijn Zwaan en ik getrouwd en hebben een jaar in 

Didam gewoond. Tijdens mijn plaatsing op Bergh-Autoweg kon ik een woning huren van Arnold 

Vink in s-Heerenberg, mijn vroegere kostbaas. We hebben daar tot juni 1973 gewoond en 

allebei mijn kinderen zijn in het ziekenhuis in Doetinchem geboren.  Op dertien Juni werd ik 

overgeplaatst naar Haarlem. 

 
Tijdens onze plaatsing in Zevenaar deden we de velddienst  overwegend aan de andere kant 

van de Inspectie. We kwamen nog wel op de oude plekken, maar dan per auto. Ik weet nog, dat 

op de fiets van Babberich naar Lobith, we een vuilnisbelt tegen kwamen, deze was bij ons zeer 

in trek. 

 
Op 1-8-1963 werd het Duitse mandaadgebied “Elten”, weer bij Duitsland gevoegd. Er waren 

meer mandaadgebieden in Nederland, o.a. Tuddern in Limburg. In 1949 waren deze gebieden 

bij Nederland gevoegd in verband met schuld of herstelbetalingen. Ik hoorde van oude collega’s, 

die het mee gemaakt hadden, dat ze die morgen marcheerden onder begeleiding van een bren-

carriër van de marechaussee, gewapend met karabijnen naar Elten. Ze waren er op bedacht, 

dat de Eltense bevolking wel eens opstandig kon reageren. 

Maar dit werd behoudens wat kleine strubbelingen vredevol opgelost.                                                                

Voor 1 augustus werden er al parkeerplaatsen voor vrachtwagens ingericht naast de autoweg, 

deze plaatsen werden helemaal volgereden met volgeladen wagens. In de nacht, om twaalf uur 

konden de wagens, zonder inklaring, zo naar Duitsland rijden. Die nacht kregen we er vier 

grenskantoren bij, Grenskantoor Elten verviel.                                                                                                     

Er kwamen bij: Elten Babberich, Elten-Spijk, en Elten-Ossewaard .Dit waren allemaal kantoren, 

die we samen met de Duitse Douane bemanden. Kantoor Elten-Beek werd door het personeel 

van Bergh-Autoweg bemand.                                                              

 

Mijn eerste dienst was s-morgens om 6 uur op het kantoor Elten-Ossewaard, samen met een 

Duitse collega, Buhjahr. Dit kantoor lag aan de weg van Elten naar Lobith. Aan de overkant van 

het grenskantoor stond een papierfabriek. Om 8 uur gingen de grote deuren open en er reden 4 

vrachtwagens naar buiten en verdwenen in de richting van Elten. Zo, dat was lekker vlug 

verdiend, er zat zelfs een vrachtauto tussen bestemd voor “Schatslain”, dit was Adenhouwer 

kapitaal. De Duitse Douane kon alleen optreden als er gedistilleerd in de wagens zat.                                                         

We hoorden later, dat er in die ene nacht, alleen al in Friesland, tientallen boterbaronnen bij 

gekomen waren. 

Wij als ambtenaren zaten weer aan de verkeerde kant van de tafel! 

 

Onze Inspecteur van de Inspectie Lobith noemden we Lange Jan. Bij inspectie van de 

doorlaatposten kon hij lastig zijn, er was altijd wel wat te vinden.                                                                  

Als hij ging borrelen met zijn Duitse collega’s, dan kwam hij de grens over in uniform en hij reed 



in een DKW-drie pitter. Als we hem gezien hadden, dan waarschuwden we telefonisch  de 

andere posten, Inspecteur gezien!    

                                                                                        
In Elten, in de oude wacht woonde een Hulpkommies N., hij werkte niet in onze Inspectie, maar 

in de Inspectie Nijmegen. Wat er precies met deze jongen aan de hand was, weet ik niet meer, 

maar zijn houding was wel problematisch. Hij was voor de zoveelste keer ziek thuis, Inspectie 

Nijmegen had schijnbaar Lange Jan ingelicht over deze jongen. Ik had s-avonds dienst in het 

grenskantoor Elten-Ossewaard en kreeg een telefoontje van de Lange Jan. Ik moest naar het 

woonadres  van N. gaan en kijken of hij thuis was, was hij niet thuis, moest ik de Inspecteur 

bellen. Onderweg dacht ik, dat kan een meerdere je toch eigenlijk niet opdragen en ik was niet 

gelukkig met de opdracht! Ik kom net over de spoorwegovergang, toen ik N. daar links uit de 

kroeg zag komen, hij heeft me niet gezien. Later heb ik Lange Jan teruggebeld, dat ik hem 

gezien had en dat hij thuis was.  

 
Op 10-5-1964 is me iets zeer ongewoons overkomen. Op deze zondag kreeg ik de opdracht 

van de dienstgeleider S., met hem op patrouille te gaan in Zevenaar in uniform. S., was zelf in 

burger, we moesten controleren op de bepalingen uit het Tariefbesluit, dat een ingezetene van 

Nederland niet mag rijden in een auto met een buitenlands kenteken.                                                                      

Ik denk dat S. voorkennis had en er op gebrand was betreffende persoon te pakken.                                                                                                  

We stelden ons op in een dienstauto op het Raadhuisplein te Zevenaar. De auto onder Duits 

kenteken komt na een uurtje uit een inrit en rijdt de Grietsestraat in. S., snel de auto uit  en gaat 

op straat staan met de claque in de hoogte. De jongeman L. rijdt door en S. gooit de claque op 

de voorruit van de auto. L. er vandoor. Wat een gedoe heb ik toen gehad, S. deed aangifte bij 

de Rijkspolitie wegens doodslag. Ik moest getuigen, dat hij was gevallen en zijn arm had 

bezeerd. Maar ik kon dat niet getuigen, want ik had het simpelweg niet gezien vanuit de auto. 

Ook de dader L. heeft dat niet gezien volgens zijn latere getuigenis. Later moest ik nog getuigen 

voor de rechtbank in Arnhem. Ik had over het geheel geen goed gevoel, achteraf denk ik dat S. 

het niet aandurfde die zondag, de controle alleen te doen. Achteraf is mij gebleken, dat de auto 

reeds was ingeklaard en L. zat te wachten op zijn nummerborden. Maar het was zondag, hij 

wilde graag even naar zijn meisje in Duiven. Daar is de auto later ook in beslag genomen.                                                                                                                                  

 

Hoe weet ik dit alles nog: omdat ik nog een copy heb van het proces verbaal. L. kreeg 3 weken 

voorwaardelijk, 105 gulden of 2 weken en 1 jaar ter beschikking stelling van RK Reklasering.  

 
Dienst aan het grenskantoor Ossenwaard, rond negen uur, samen met een Duitse collega. Het 

was erg mistig, zicht beneden de vijftig meter. We hadden de slagboom open gezet, om 

botsingen van auto’s te voorkomen. Plotseling braken er koeien los, verderop uit een weiland en 

liepen over de weg richting Elten. We zagen in de verte een personenauto komen, we zwaaiden 

allebei met rode lampen om de auto tot stoppen te  dwingen. De bestuurder zag het niet en 

kreeg een aanvaring met een koe, de auto total loss. De koe er vandoor, je zag later geen 

schrammetje. De koeien behoorden aan de veearts uit Elten.  

 

Vlak naast de autoweg had je aan de groene grens te Babberich een weggetje lopen de grens 

over. Net op Nederlands gebied had je een boerderij, waarvan de schuur aan de weg lag. We 

kregen opdracht daar te posten, omdat er vermoedelijk per auto gesmokkeld zou worden.                             

Wij stelden ons op in de schuur, achter een paar balen stro. In de verte zien we de auto komen, 

dit was zo wie zo verdacht, omdat over deze weg geen autoverkeer toegestaan was.                                                                                                         

 



De auto is al vlak bij, wij staan op het punt de weg op te springen. Wie schetst onze verbazing, 

vijftig meter verder springen er ineens twee douaneambtenaren op de weg en houden de auto 

aan. Onze bazen, de heren Van G en S, wilden zelf dit varkentje wel even wassen en zo met de 

eer gaan strijken. Hun excuus naar ons was, wij zouden de auto toch niet gepakt hebben! In de 

auto geen smokkelwaren aangetroffen. 

 
Het grenskantoor Babberich was een houten huisje, een blokhut, met één kamer en een loket, 

een klein bungalowtje. De Duitse douane zat aan de overkant in een stenen gebouwtje, dat er 

voor 1945 al stond. Naast het grenskantoor was een grote parkeerplaats. Daar parkeerden veel 

vrachtwagens, die leeg terug van Duitsland kwamen.                                                                                    

Aan de overkant was het grenscafé, tevens chauffeurscafé, Ros. Willem, één van de 

marechaussee-’s van Bergh Autoweg had verkering met de dochter en is later daarmee 

getrouwd.  

 
Grenskantoor Babberich was dag en nacht open. Je deed er s-nachts alleen dienst en aan de 

overkant was er één Duitse collega. Op een nacht tegen een uur of vier, was ik in slaap 

gesukkeld, zittend op een bureaustoel. Ik sliep met mijn hoofd op een arm. Plotseling wordt ik 

wakker en staat er een chauffeur voor mijn bureau, ik schrok vreselijk, vanwege slaap in mijn 

armen, kon ik hem geen stempel geven. Ik had geluk, dat het de baas niet was!!  

 
In Babberich aan het eind van de dijk, had je een klooster voor broeders. In mijn geheugen zit 

Kapucijners. Ze liepen zomer en winter op blote voeten in sandalen. Zelf heb ik met de broeders 

nooit contact gehad, maar er is wel een mooi verhaal over de broeders. Op een dag ging er een 

groep douaneambtenaren en broeders met een bus naar de wijnfeesten in Duitsland. In de 

weinstuben hebben ze een groot feest gehad, maar de paters konden over het algemeen niet 

zo goed tegen de wijn. Op de terugweg waren er enkelen, die een slok te veel op hadden! Vlak 

voor de Duitse grens moest één van de paters plassen. Hij kon haast niet lopen, de bus uit, 

toevallig tegenover een villa, tussen twee ambtenaren in, lieten ze hem plassen, terwijl een 

derde, z’n pij omhoog hield!!   

 
Op een zondagnacht, rond 

twaalf uur, kwamen collega 

Jan Stoker en mijn persoontje 

per trein aan in Zevenaar. Wij 

waren met weekend naar huis 

geweest. Buiten het station 

gekomen trof ons een zware 

onweersbui, het knetterde 

slag op slag en eigenlijk niet 

vertrouwd op de fiets naar de 

Julianalaan te rijden. Toch, 

dom, driest gedaan en de 

volgende morgen hoorden we, 

dat er iemand op de fiets was 

doodgeslagen op dezelfde 

route die wij gereden hadden. 



Nog enkele namen van collega’s; Blumers, Kerkhof, Spaak, Gelling, Macaré, Ringelenberg, 

Broekstra, Rooie Jans(s)en, Spaak, Doornbos, Nijmeijers, Bisiot. 

 

Doorlaatpost Bergh Autoweg (PDA).                                                    

Per 1-4-1966 werd ik van Zevenaar verplaatst naar Bergh-Autoweg, Ik woonde met Zwaan in 

Didam en voor mij, was dit het dichtste bij, op de fiets. 

Dit was een grote doorlaatpost, zowel voor het reizigersverkeer als het goederenverkeer, het lag 

aan de autoweg Emmerich – Arnhem. Daar deed ik plantondienst in het reizigersverkeer en 

dienst aan de slagboom bij het goederen emplacement, om vrachtwagens door te laten.                                                                 

Ook moesten we herhaaldelijk met iemand van het ontvangkantoor mee naar het postkantoor in 

Beek om geld te storten. Dit gebeurde op de fiets en ik was dan bewapend met een pistool. Ik 

heb zelden een employé van de post gezien, die zo snel een paar miljoen kon tellen. Dit 

gebeurde gewoon voor het loket, waar ook andere mensen stonden te wachten. 

In de eerste dagen heb ik gelijk een fraude geval van een ambtenaar meegemaakt. Het viel 

collega-s op, dat hij (R.), zich een prachtige personenauto kon veroorloven, ik meen een Opel 

Rekort, er werd gezegd, dat hij een grote erfenis had gekregen. Maar R. speelde onder één 

hoedje met een déclarant en liet vrachtauto’s door met goederen geladen, zonder dat er 

invoerrechten werden betaald.  Hij is later ontslagen en met gevangenis bestraft. 

 
We maakten soms rare dingen mee aan de grens. Ik had plantondienst, samen met een 

Marechausse 1e klasse. Er stond een file voor de grens. Plotseling toeterde een Italiaanse 

sportwagen, hij stond ongeveer een twintig wagens van ons af, hij wilde voorrang. De 

marechausse deed net of zijn neus bloede. Plotseling haalde de wagen rechts in en kwam 

naast ons staan. Het bleek een zeer hoogstaand persoon te zijn (B). Voor hem golden 

schijnbaar niet de regels uit het Tariefbesluit. Hij wilde gelijk naar de baas van de marechaussee 

en zei, dat we er wel meer van zouden horen. Later heb ik gehoord, dat de betreffende 

marechaussee, nooit meer een bevordering heeft gehad. 

 
Soortgelijks meegemaakt met de invoer van kaas in een personenauto, het waren lui uit Den 

Haag, ook daar werd de Inspecteur uit Lobith bij geroepen. Een hoop kabaal, maar de wagen 

kon zo doorrijden. 

 
Aan de doorlaatpost hadden we ook wel eens te maken met nood en dood. Weer deed ik dienst 

met een marechaussee en er stond een file. De gewoonte was, dat als ik een wagen 

gecontroleerd wilde hebben, dan stuurden we de wagen naar rechts, daar werd hij opgevangen 

door een collega, waar meer ruimte was om te controleren. 

 
De collega vertrouwt het niet en loopt naar de passagierskant, de passagier was tijdens de rit 

overleden, mijn collega schrok geweldig. De bestuurder had niets gemerkt, door de gordel was 

de passagier overeind blijven zitten! 

In de weekenden, tijdens de nachtdienst, kwam Claus von Amsberg wel eens buurten. Hij was 

dan op de terugweg naar huis en hij was naar zijn meisje geweest. Hij mocht toen schijnbaar 

nog niet blijven op Soestdijk van Beatrix. Claus reed in een Porsche met open dak, hij was een 

gezellige prater en bleef soms meer dan een uur. 

 

Toen onze militairen nog in Seedorf lagen, kwamen ze weleens terug in Kolonne, met grote 

tanks op opleggers. Wij wisten, dat de jongens hun sigaretten smokkelden in de loop van een 

kanon, het ging dan vaak om een slof. Ik heb toen ook wel eens sigaretten in beslag genomen, 



de soldaten moesten dan de accijns en een boete (verhoging) betalen. Ik ben er mee gestopt, 

toen ik van een kapitein hoorde, dat deze jongens ook krijgstuchtelijk werden gestraft voor deze 

overtreding. Ik vond dat niet kloppen, mijn marine verleden kwam dan weer boven, ik vond dat 

geen  dubbele straf waard.  

 
Op de fiets s-morgens vroeg, om dienst te doen aan de doorlaatpost Bergh Autoweg. Er lag 

sneeuw en het was spek-glad, want het had  geijzeld. Ik reed op het fietspad en moest een vrij 

hoge brug over. Ik ging lopen! Plotseling een auto achter me, die ziet me en begint te remmen. 

In plaats van op rijbaan te blijven, slipte de auto achter me aan, het fietspad op. Ik schrok enorm 

en heb gerend voor mijn leven! 

 
Vanuit s-Heerenberg,  was het een crime om op de fiets naar Bergh autoweg te komen. Vanaf 

s-Heerenberg moest je via de Peeskesbult naar Beek fietsen, die bult was te hoog om te 

fietsen. Van Beek ging je door het bosgebied “de Bijvanck” naar Bergh Autoweg. De Bijvanck 

was een berucht smokkelgebied en kwam uit op het goederenemplacement. 

 
Op een dag  moest ik om zes uur beginnen op het grenskantoor Beek. Er lag een briefje van 

een collega, die schreef, dat er verkeer geteld moest worden voor het Bureau Statistiek. Dit 

moest meerdere keren per jaar gebeuren en wij allen hadden er een grote hekel aan. Maar nu 

was het zo, dat de collega van dinsdag j.l. het had vergeten en toen moest ik het alsnog doen. 

Je moest dan alle personen en voertuigen turven op een geel blad papier. Deze collega had zich 

er mooi van afgemaakt! En wie werd er bedrogen, ja de statistiek? 

 
 

Doorlaatpost Bergh -

Autoweg. 

Bij de opening van Bergh 

Autoweg, kwam de Minister 

van Financien, de heer 

Algera (AR) op bezoek. De 

chef, de heer van Vierzen 

vroeg mij, hoe je het moest 

doen met het  vlagritueel, 

want hij meende, dat ik er 

verstand van zou hebben, in 

verband met mijn militair 

verleden. We staan met z’n allen op een rijtje, ik stond het laatst. De minister gaf één voor één 

een hand, hij was aan mij toe en sloeg mij over. Uit wraak heb ik toen geen AR meer gestemd!  

Nog enkele namen Bergh Autoweg; Ros, Rutten, Bakema, Wiendels (grenskommies), Herman 

Rutgers, Witjes. 

 

Doorlaatpost s-Heerenberg (Bergh PDA). 
Zwaan en ik waren inmiddels van Didam naar s-Heerenberg verhuisd, het kwam mij beter uit 

voor de afstand. Later werd ik naar s-Heerenberg verplaatst. Dat lukte per 1-12-1966. 

Het douanekantoor was gevestigd aan de Emmerikseweg, rechts had je de kantoren voor de in 

en uitvoer van goederen en links het gebouw met slagbomen voor het reizigersvervoer. Later 

werd er door de Gelderse Tramwegen nieuwbouw gepleegd. Wij kregen kantoren voor de in en 

uitvoer en een Douaneloods. Aan de voorkant werd een grote parkeerplaats ingericht. Bij de 



overgang voor de slagboom, kwam ook een nieuw gebouw. Beneden werd het 

Grenswisselkantoor gevestigd en boven kwam er een wegrestaurant. Aan de overkant 

veranderde niets, achter in het gebouw was het Ontvangkantoor gevestigd. De ontvanger was 

dhr Pouwels, één van de ambtenaren was Arie v d Wetering, deze werkte op het  

ontvangkantoor. 

We hadden aan het douanekantoor verschillende diensten, plantondienst voor het reiziger 

verkeer, dienst aan het invoerloket, dienst aan de uitvoerbalie en dienst in de Douaneloods. Op 

de afdeling uitvoer stond een tweede bureau, deze werd bemand door ambtenaren van de 

Algemene Inspectie Dienst (AID), ik weet nog één naam, Bousch.     

Dit was een Indische jongen, die bij mij in de straat woonde. Zij kwamen in het geweer, als er 

voeding of dieren werden in of uitgevoerd. Collega Bruining kwam later in dienst van de AID, hij 

was begonnen bij de marechaussee, later bij ons als douaneambtenaar en nu in dienst van het 

Ministerie van Landbouw.                                                                                                  

 
We konden ook worden aangewezen voor de verzegeling van voertuigen elders in de Inspectie. 

Vaak gingen we naar de firma Van Loon in Wehl, om eieren te versluiten. Vervoer hadden we 

niet zelf, maar we werden dan opgehaald. Of per taxi of met vervoer van het bedrijf zelf.                                                                                               

 
Zwaan loopt een keer op de markt en ziet mij met een mooie vrouw in een open sportwagen 

voorbij komen. Ze werd er door buren op attent gemaakt.                                                                     

 
Ook gingen we vaak naar de dropfabriek Fassin-Langeberg om een fust alcohol te peilen. Voor 

de dropfabricage werd alcohol gebruikt, daar moest accijns over betaald worden en de sterkte 

moest door ons dan worden berekend. Ik ben daar nooit een ster in geweest, omdat ik het te 

weinig in de praktijk heb gedaan. Roei en Peilkunde had ik wel in de opleiding geleerd, ik weet 

nog, dat er verschillende fusten waren, waar je een bepaalde formule op moest los laten. Je 

had dikbuikige fusten, de formule van Gregory,  middelbuikige fusten, de formule van Lombardo 

en dunbuikige fusten met de formule van Lulofs.  

In de opleiding leerde De verificateur Pot ons dat, bij dikke fusten moesten we aan een dikke 

monnik denken (Gregory) en bij een dunne, aan iets lulligs (Lulofs)! 

 
Het hoofd van de post was de Bijzonder Ambtenaar Claazs Coockson in de rang van 

Verificateur. Hij had  ook in dezelfde functie in Indië gediend. De dienstgeleider was de heer 

Vollenbroek en later de heer Meijerink, toen Vollenbroek een staffunctie kreeg op de Inspectie. 

De tweede man op de post, na Vollenbroek, was de heer Klaas(s)en. Verder had je 

verschillende Hoofdassistenten voor de verificatie van goederen bij invoer. Ik noem wat namen, 

Gilbers, Kwakkel, Mooij.                                                                                 

Aan deze doorlaatpost deden we ook zelf de paspoortcontrole en alles wat daarbij hoorde, o.a. 

het inzien van het opsporingsregister. We konden de hulp inroepen van de Marechaussee, die 

in dezelfde straat een kazerne hadden. Ik herinner me de Adjudant Stemerdink en de 

Wachtmeester Maerzdorf. Enige jaren later werden we allemaal aangesteld als onbezoldigd 

ambtenaar van het korps Rijkspolitie. We hadden schijnbaar al die jaren, onbevoegd gebruik 

gemaakt van bepaalde wetten. 

Op de Douaneloods werkten twee werknemers van de GTW, de ene was Martin Uiterwijk en 

Hendrik, een andere dunne en aardige man, zijn achternaam ben ik vergeten.                                                                                                                                            

    
Als er goederen uit de loods moesten worden uitgeslagen (de Douaneloods verlieten), werden 

wij er bij geroepen voor het toezicht. Verder zat de deur van de loods op slot met een hangslot.  



 
Als je door de loods liep, dan kwam je terecht in de zogenoemde “vrije loods”, voor opslag van 

de vrije (al ingevoerde) goederen. Achter in deze loods bevond zich een hokje voor de jongens 

en chauffeurs om koffie te drinken. De koffie stond altijd te pruttelen. Ik had in die tijd nog wel 

eens last van wat ze in het Noorden, “geeuwhonger” noemden, je hebt dan een tijdelijk suiker 

tekort. Je kan je erg beroerd voelen. Ik had loketdienst en voelde me lang niet lekker.                                             

Het was twaalf uur geweest en ik wist dat in het koffiehokje, in de loods, de chauffeur Derk van 

de bodedienst Doetinchem – S-Heerenberg, zijn brood zat te eten. Ik naar Derk, ik zei: “Ik heb 

geeuwhonger, kun jij mij aan een stukje brood helpen?”. Derk, een heel aardige kerel, zei 

onmiddellijk: “Ja hoor Tipker, pak maar een boterham”. Hij doet zijn trommeltje open, legt zijn 

kunstgebid opzij en geeft mij het brood. Ik heb hem vriendelijk bedankt, mijn geeuwhonger was 

pardoes over en de boterhammen gingen de prullenmand in. 

 
Op een morgen moest ik om tien uur beginnen, er lag een flink pak sneeuw. Douma was z’n 

fiets naar de stalling aan het brengen. Ik dacht, ik zal proberen een sneeuwbal te gooien.  

Ik bukte me, het was al in het nieuwe uniform, en scheurde uit mijn broek, van boven naar 

beneden. Een veiligheidsspeld geleend en toen naar huis, om een andere broek aan te trekken. 

 
Ik heb s-avonds met Douma, dienst aan het planton. Rond acht uur kreeg Douma een 

telefoontje van de politie. In Doesburg zou er een schietgrage Duitser rondrijden. Om tien uur 

kregen we bericht, dat hij richting de grens reed. Ik zei tegen Douma: “Wat moeten we 

daarmee?” Hij zei: “As hij komt, duiken we achter het kantoor de sloot in, ik laat me niet door 

zo’n rotmof doodschieten”! De Duitser heeft zich bij ons niet vertoond.  

                                                                
In de middag, rond 13.00 uur had ik samen met een collega dienst aan het planton.  Plotseling 

een grote knal, één raam in het kantoor sneuvelde, we wisten niet, wat er aan de hand was. 

Grensgangers zeiden, “er is iets ontploft in Emmerich”, maar we wisten in het eerste uur niet 

wat er aan de hand was. Er kwam ook een verslaggever van de Telegraaf aan de slagboom, of 

wij iets meer wisten? Die middag hoorden we, dat het laboratorium van de oliefabriek, Noury 

van de Lande was ontploft. De fabriek was gevestigd bij Emmerich aan de overkant van de Rijn. 

Er waren tientallen doden, waaronder enkele uit s-Heerenberg, die we als grensgangers 

kenden. 

 
Ik met mijn gezin behoorden kerkelijk onder de Gereformeerde Kerk van Doetinchem. Daar zijn 

ook onze kinderen gedoopt. In s-Heerenberg had je een Vrijzinnig Hervormde kapel, waar wij 

gast-lid waren. De dominee was ds Bloemendaal, die tevens een huisvriend was van ons. Dat 

kwam door zijn huishoudster, Anneke van Brug. Zij was in de verte nog een beetje familie van 

ons. Van het kerkje en de leer in s-Heerenberg heb ik nooit veel begrepen. Ds Bloemendaal 

noemde zich rechts-vrijzinnig en er was maar één ouderling voor het pastoraat, dat was de 

adjudant van de Marechaussee, de heer Stemerdink. De andere ouderlingen of ouderlingen- 

kerkvoogd waren vaak niet gelovig, althans ze geloofden niet in de bijbel. Maar het belangrijkste 

vonden zij, dat het historisch kerkje in stand bleef in s-Heerenberg.                                                                      

Ik kreeg het gevoel, dat ze zich aan het afzetten waren tegen de RK bevolking van  

s-Heerenberg. Ook hadden ze vaak in de oorlog een NSB verleden.                                                                                                   

 
Door hen ben ik nog penningmeester geweest van het Groene Kruis en van de Bijzondere 

kleuterschool. Ik moest toen wekelijks de salarissen uitbetalen aan de onderwijzeressen.                                                                               

Toen ik een keer met de Deken van s-Heerenberg, pastoor van Dijk, aan de praat raakte over 



de gezinsomstandigheden van mijn buren, vroeg deze me, of ik als gereformeerde ook kerkte in 

de kapel. 

Ik zei: “Ja, af en toe, maar meestal gaan we naar Doetinchem”. Hij zei daarop: “Blijf dat 

volhouden, want in die vrijzinnige kerk hoor jij niet thuis als Gereformeerde!!”                                                                

Ik heb het voor kennis aangenomen!                            

 

Ik ging in het Wit Gele Kruisgebouw, op een cursus EHBO, ik vond dit leuk, helemaal met mijn  

marineverleden als ziekenverpleger. Vooral in de verbandleer kon ik de cursisten heel wat leren. 

Bij mij op de cursus zaten ook drie nonnen, die in het bejaardentehuis woonden, vlak bij mij. Ze 

liepen toen nog in de originele kledij met een kap.  

 
Toen onze kinderen waren geboren, kwamen de zusters op bezoek. Ze hadden zelf gebreide 

spulletjes bij zich. De buren keken wel op, dat wij als protestanten, bezoek kregen van RK 

zusters.                                                                                             

 
Ik had dienst gehad tot twaalf uur en na de middag moest ik om één uur weer beginnen. 

Zwaantje vroeg: “Kun jij Johan even naar school brengen”? Wij op weg, samen met mijn 

dochter Hester, zij was nog te jong voor de school, ik zou haar weer bij huis afleveren. Bij de 

speelplaats aangekomen kom ik aan de praat met één van de onderwijzeressen, ik loop terug 

naar de grens en dacht: “Wat vergeet ik toch?” Vlak voor de grens, schoot me Hester in 

gedachten, ik vlug naar de afdeling uitvoer en zei, dat ik later kwam. Ik kom terug op school en 

Hester stond helemaal verstrengeld met Johan te huilen.                                                                                                       

Ik heb dit later nog vaak moeten horen! 

 

In ons huis aan de Kellenstraat hadden we de slaapkamers boven. Vanuit de keuken was er 

een afsluitbare deur naar de trap. Deze deur ging altijd op slot, anders kropen de kinderen naar 

boven. Ik had dienst van 6 tot 10 uur en uit sleur heb ik bij het weggaan de deur op slot gedaan: 

Zwaan en de kinderen konden niet naar beneden! Ondanks dat Zwaan kwaad op mij was, die 

stomme vent, heeft ze zich wel gered, ze sloeg met een schoen het raam in van de betreffende 

deur. Later kreeg ik op mijn falie! 

 
Op een dag werd ik aangewezen om naar een punt aan het grensriviertje “de Wild”, te gaan om 

toezicht te houden op een veetransport. Ik moest me melden bij een boer. Wat was het geval? 

Een koe van deze boer was op stap gegaan naar Duitsland en aan de overzijde van het 

grensriviertje “de Wild”, stond zij op stal bij een Duitse boer. Tegenover deze boer was er geen 

brug, wel 500 meter verder. Maar de Duitse bepalingen waren van kracht. Deze bepaling hield 

in, dat de koe terug moest op de plek waar zij ogenschijnlijk de grens was overgestoken. Ik heb 

gepraat als brugman, maar kreeg het bij de Duitse Douane niet voor elkaar! Dus de koe moest 

door het water. Bespottelijk! Van de Hollandse kant werd er toen een lang touw naar de 

overkant gegooid en werd door de Duitse boer opgevangen. De koe kreeg het touw om haar 

horens en wij van onze kant moesten trekken.  

                                                                                                        
De koe in het water getrokken en in het midden van het riviertje begint zij te zwemmen. Na 

eindeloos trekken konden wij met z’n allen de koe op de wal trekken. De eigenaar was een klein 

boertje met korte benen en op klompen, de koe ruikt haar vrijheid en wil er vandoor. Wij lieten 

los, want wij wilden niet door de modder. De boer houdt vast, eerst verloor hij zijn klompen, hij 

hield vast en rende met zijn korte beentjes achter de koe aan. Iedereen was krom van het 

lachen……..! 



Op een morgen deed ik dienst aan de slagboom, het was een uur of tien, we kregen telefonisch 

bericht, dat er een lijkwagen onder weg was van Duitsland naar de grens. Het verzoek was, de 

kist te controleren, want er was vermoedelijk sprake van een lijk verwisseling.                                                                                          

De verwisseling had plaats gevonden in een ziekenhuis in Duitsland. De auto kwam en we 

vertelden de chauffeur, wat er aan de hand was, hij wist van niets. We loodsten de auto naar de 

parkeerplaats, de chauffeur maakte de kist open en aan de hand van het lijk paspoort, 

constateerden wij, dat er sprake was van verwisseling, Er lag een zwarte man in de kist en het 

moest een witte zijn. Niet leuk, om mee te maken. 

 

Aan de andere kant van de grens, naast het grensriviertje “de Wild” was het Duits grenskantoor 

gevestigd. De naam was overgang “s-Heerenberger Brücke”, wij kwamen er niet veel. 

                                 
Er was een verhaal, dat een Duitse douanebeambte zich in zijn eigen tuin had doodgeschoten. 

Hij had zelf een karabijn gemaakt, maar nog geen veiligheidsbeugel er aan bevestigd. Hij loopt 

de tuin in, haakt achter een tak en schoot zich per abuis door zijn hoofd. Ik heb hier de eerste 

vrouwelijke Inspector meegemaakt, volgens de Duitse collega’s een kreng.                                                                                    

 
Op een middag werd er voor uitvoer een bijzondere lading aangemeld, meestal controleerden 

we de uitvoer niet, maar dit wilde ik toch even zien. Een hele oplegger geladen met Konings- 

pinguïns, ze hadden prachtige gekleurde koppen, onderweg waren er reeds ca tien stuks 

gesneuveld, volgens de chauffeur. Of dat tegenwoordig nog mag, het vervoer van vogels op 

deze manier, is voor mij een vraag.  

                                             
Op een dag kwam de dienstgeleider Vollenbroek bij me en wees me aan als vertegenwoordiger 

van de Nederlandse douane, om naar een Duitse begrafenis te gaan.                                                         

Een Duitse collega, Buhjar, die ik al kende van het grenskantoor Ossenwaard, was aan kanker 

overleden. We kregen eerst een kerkdienst in de RK kerk en daarna de begrafenis. De familie 

condoleren was in een café daar in de buurt. Een Duitse collega, nodigde me uit: “Gehst du mit, 

zum fell versaufen”? Ik kende dit gebruik niet en kwam met een beste snee in de neus thuis. 

Zwaantje was niet blij! 

 
We lazen in de “Gelderlander”, dat er een gezin van vier personen, vader, moeder en twee 

kinderen, waren verongelukt in Duitsland. Een paar dagen later kwam er een rouw-vervoerder 

uit Zutphen met twee rouwauto’s aan de grens. Aan het planton werden de bijbehorende 

papieren gecontroleerd en op dat moment kreeg de eerste wagen een lekke band midden op 

straat en voor de slagboom. Het reservewiel zat onder de kisten, de kisten eruit en op straat 

gezet en toen kon het wiel eruit! De eigenaar van het vervoersbedrijf kreeg van de politie een 

flinke reprimande, onder de reservewagen zaten alleen maar gladde banden.  

 

Op een morgen had ik plantondienst van 6 tot 10 uur. Je moest dan ook de slagboom openen, 

die op slot zat. Mijn wekker liep  s’ morgens af, ik ben opgestaan, gedoucht, ontbijt en ik moest 

nog even de hond uitlaten. Dat was mijn ritme van elke morgen. Toen ik op straat kwam, zag ik 

een file auto’s, niets vermoedend laat ik de hond uit en bij terugkomst zie ik de file nog.                                                                                                       

Toen werd ik pas wakker, keek op mijn horloge, het was 06.15 uur, vlug de hond in huis en naar 

de grens. De Ontvanger Pouwels stond in zijn kamerjas bij de paal en deed net het slot eraf. Ik 

had me een uur vergist, Pouwels vond het schijnbaar niet nodig, dit bij de baas te melde Ik heb 

er later niets meer van gehoord! Ik ben de heer Pouwels nog dankbaar. 



Aan de paal hadden we s’ avonds dienst van 6 tot 12 uur. Precies om twaalf uur, ging de 

slagboom op slot. Het is ongeveer 11.45 uur, toen er nog een vrachtauto van Duitsland kwam. 

Mijn collega riep: “Leeg”? De chauffeur gaf een blauwtje voor de lege emballage en antwoorde: 

“Ja, alleen een pak melk, heb je belangstelling?” Ja”, antwoorde mijn collega: ”gooi maar in de 

berm”. Wij wilden dat pak later ophalen en wat bleek, een vierkante pak van ongeveer 50 liter!! 

Toen zaten we mooi in het schip, we wilden de melk natuurlijk niet weggooien, maar hoe wordt 

je midden in de nacht vijftig liter melk kwijt? We hebben een uur lang gesjouwd met emmers vol 

melk naar verschillende kennissen en dat op de fiets! De rest hebben we toch moeten 

weggooien tot onze spijt. 

 
Op een zondagmorgen moest ik om tien uur beginnen aan de paal. Om 9.45 uur liep ik tegen 

het kerkvolk in, naar de grens. Bij het oversteken struikelde ik over een stoeprand.                                      

Ik viel languit op straat, met mijn pet tien meter verder. Zo liggend tussen het kerkvolk, voel je je 

vrij ongemakkelijk! 

 
Op een dag deelde de dienstgeleider me mee, dat ik een beloning zou krijgen van de Minister 

van Financiën en de bijbehorende beschikking werd mij uitgereikt. Het ging om ongeveer 400 

gulden. Ik was er helemaal niet blij mee en trots was ik er helemaal niet op. Ik heb het toen ook 

zo weinig mogelijk aan collega’s verteld. 

Wat was het geval?                                                                 

In s-Heerenberg woonden een ondernemersechtpaar, die hun bedrijfs activiteiten voornamelijk 

gericht hadden op Duitsland. Wat ze precies uitvoerden, was niet helemaal duidelijk. Hij reed in 

een BMW met een Duits nummerbord, bij controle konden we hem steeds niet pakken, omdat 

hij op de één of andere manier steeds kon aantonen, dat zijn woonadres in Duitsland was. Hij 

was ook nog eens vrij arrogant en verschillende ambtenaren wilden hem graag pakken. Ook 

werd er aan de paal opgemerkt, dat zijn vrouw elke week naar Duitsland reed en terug kwam 

met een zak post. Sommigen van ons zeiden: “Die post kun je niet in beslag nemen, want de 

stukken vallen onder het postgeheim”! Geen van allen wisten we precies wat we moesten doen.                   

Op een morgen heb ik dienst en de vrouw van V. ging per auto de grens over naar Duitsland. 

Mijn collega had ik over de vrouw verteld. Ik zei, als ze terugkomt, moeten we de auto nu eens 

flink op zijn kop zetten! De collega weigerde dit, hij zei: “Ik bemoei me hier niet mee, want die                                                                                                                  

mensen zijn mijn buren”!                                                                                                                                  

Ik dacht toen, ik ga er niet speciaal de straat voor op, alleen als ze terugkomt in mijn halfuur, wil 

ik haar toch nader onderzoeken. Ca 12.30 uur kwam ze de grens over, ik vroeg: “Iets 

meegebracht mevrouw”? Ze zei: “Helemaal niets, de gewone dingetjes”. 

Ik zei: “Dan wil ik even achter in uw auto kijken”, zij stapt uit en doet de deur voor mij open. Ik 

vond onder de zitting verschillende dozen met post, waarop zowel Nederlandse als Duitse 

postzegels. Ik zei: “En wat is dit dan”? Zij zei: “Dat is post meneer, dat is vrij”. Ik heb de dozen 

toch in beslag genomen en heb de hulp ingeroepen van een ambtenaar van de afdeling invoer. 

Die wist het ook niet precies en we hebben de vraag doorgespeeld naar de Inspectie Lobith. 

Die reageerden: “Voorlopig vasthouden”. Toen de familie later aan de grens kwam, vergezeld 

van een advocaat en ons vrij agressief benaderden, waar we in vredesnaam mee bezig waren, 

hadden we helemaal het motief om de goederen voorlopig vast te houden. Inmiddels was ook 

de Directie in Arnhem ingeschakeld en die stuurden een Inspecteur, die tevens hulpofficier van 

Justitie was.                                                                                                                                      

 
Toen kwam dit hele verhaal in een stroomversnelling. In het kort komt het hier op neer: in de 

brieven zaten Duitse kettingbrieven, volgens onze wettelijke bepalingen mag een buitenlands 



lotto spel in ons land niet bevorderd worden.                                                                                                   

De volgende dag werd er al een Rijks-rechercheur op deze zaak gezet; er bleek een landelijke 

signalering te zijn voor deze praktijken.                                                                                              

Hij nam van alles in beslag, auto’s, kantoormeubilair, waaronder ca 18 elektrische schrijf 

machines en hij legde beslag op alle bankrekeningen. 

Hij kreeg het zelfs klaar om samen met de verdachte, de rekeningen bij een Duitse bank in 

Emmerich leeg te halen. Voor de staat heeft dit heel wat geld opgebracht. 

 
Zwaantje en ik hadden een hond aangeschaft, Jacky, een koningspoedel. Wij hebben hem uit 

het asiel in Doetinchem gehaald. Thuis bleek de hond volkomen gek te zijn. Als wij weggeweest 

waren en ons een tijdje niet had gezien, dan werd hij zo gek van blijdschap, dat hij ons aan alle 

kanten ging bijten, oppassen was dan geblazen. Hij liep los voor het huis en hij paste op de 

kinderen. Kwam ik thuis van de grens, dan wist Zwaantje dat al, want de hond was even 

tevoren over het hek gesprongen, hij mocht niet buiten het hek. Collega Jan Stoker en Jopie 

kwamen op visite, ze woonden toen in Babberich, aan de Babberichse dijk. Zij hadden een 

boxer. We gingen met z’n vieren uit en hadden de honden in onze schuur opgesloten, toen we 

terugkwamen, hadden de twee honden van ons alle bezem stelen vernield en stuk gekauwd. 

We waren Jacky soms weken kwijt, hij was dan niet echt weggelopen, maar hij meende voor 

zijn nageslacht te moeten zorgen. Ruzie met andere honden in de buurt, het was bar en boos. 

Een keer is hij met zijn dolle kop zo de straat opgerend en door een auto aangereden. Van de 

veearts moest hij toen eigenlijk naar Utrecht, hij had diverse breuken in zijn borst.                                                                                                    

Hij lag 3 weken in de mand en was weer als nieuw.    

    
We hadden ook een kat, een lapjeskat, Mausi. Onze hond en kat waren gek met elkaar. Als we 

wel eens een weekendje weg waren kon onze  Maus logeren  bij de buren, de bakker. Op een 

nacht had de kat bij de buren gejongd. We werden  door de hond wakker geblaft, ik wist niet wat 

er was, dus ik liet de hond maar naar buiten, hij schoot gelijk op het kelderraam af en daar zat 

de kat met al haar jongen. Het raampje open, Maus neemt gelijk de jongen in haar bek en 

deponeert de jongen één voor één in de hondenmand in de schuur. Normaal mocht de kat niet 

in de hondenmand komen, maar nu werd haar niets in de weg gelegd.                                          

Als ik de hond uitliet, ging de kat mee, omstanders hitsten dan de hond op en zeiden: “Poesjes, 

poesjes”! De hond deed niets, maar zag hij een andere kat, dan was hij niet te houden. Bij de 

verhuizing naar Haarlem, zijn ze beiden mee gegaan. Binnen een maand werd Jacky op de 

Europaweg doodgereden en de kat deed toen zo naar en liep ook weg. Een jaar later hebben 

we haar nog teruggezien op de parkeerplaats van het ziekenhuis, ze zag er goed uit en kwam 

gelijk op ons af. Mee naar huis genomen, ging gelijk op haar krukje en daarna weer 

weggelopen en nooit meer teruggezien. 

 
In de kelderopgang roken wij een gaslucht. In s-Heerenberg was een kantoor van het gasbedrijf 

“de GAMOG” gevestigd. Ik heb daar melding gemaakt van het euvel. De monteur kwam en kon 

niets vinden. 

                                                                                                             
Zo hebben wij meerdere keren melding gemaakt van gaslucht. Op een dag werd de reuk zo 

hevig, ik er weer naar toe. De man van het gasbedrijf maakte mij duidelijk, dat dit wel meer voor 

kwam, Ik zou het tussen mijn oren hebben, omdat ik zo  bang was voor gas.                                                                               

Ik dacht, “Ik ben toch niet gek, als ik gas ruik, dan ruik ik gas”! Ik zei: “Je komt toch maar”!  

Ze waren met z’n tweeën, weer hetzelfde verhaal, niets aan de hand. Eén van de monteurs liet 

per abuis een bacosleutel vallen door het trapgat in de kelder. Hij haalt het op en tikt toevallig 



tegen de gasbuis die daar aan het plafond bevestigd was, er springt een groot gat in. Ik heb 

nooit eerder, mensen zo hard zien lopen als toen, om in de tuin te komen, een gat graven en de 

gasleiding af te sluiten. Wat had er niet toch niet kunnen gebeuren, volgens het personeel van 

de GAMOG zat het gas tussen mijn oren!!  

 
Wij woonden aan een steeg en ik wil op dienst gaan, maar kon er niet door, omdat de 

burgermeester Van Bremen, een koppel zwanen door onze steeg begeleide op weg naar het 

kasteel. De zwanen waren in de nacht op reis gegaan! 

 
Maanden voor mijn vertrek naar Haarlem, werd bij s-Heerenberg de nieuwe doorlaatpost,  

s-Heerenberg-Oost, geopend. We begonnen onze diensten in een soort bureau-caravan, later 

kwam er een stenen gebouw. Ik heb aan die plek niet de meeste  herinneringen. 

 
Naast het ontvangkantoor had je het patersklooster, het Bonifatius-klooster genoemd. Eerst 

hebben hier de Witte paters vertoefd, dat waren Jezuïten, later waren er de paters van Don 

Bosco. Het klooster werd toen Don Rua genoemd. In mijn tijd waren er nog maar enkele 

broeders, ze liepen gewoon in burger, een enkeling had een boordje. 

Ze kwamen af en toe gezellig buurten aan de grens.                                                                        

Voor een tientje per maand had ik mijn auto bij hun in de stalling, het tientje ging naar de missie. 

In de laatste oorlog, was het klooster ingericht als hospitaal van de Kriegs-marine. Na mijn tijd in 

1975 werd in het klooster “Gouden Handen” gevestigd. 

 

We moesten natuurlijk wel geoefend zijn in het pistool schieten, we moesten proef schieten met 

scherp op een schietbaan achter de Peeskes bult. Later was er een nieuwe inspecteur, de heer 

De Lange en toen gingen we schieten in Arnhem op een schietbaan van defensie. De 

schietbaan lag aan de beruchte Koningsweg, waar veel vrouwtjes stonden te liften. Ook was er 

een koffiehokje met een wat oudere vrouw, een marketentster,  waar je allerlei versnaperingen 

kon kopen. 

Lijfsvisitatie werd door de Wet voorgeschreven, maar wij als mannelijke ambtenaren mochten 

geen vrouwen visiteren. 

Bij ons was er een vrouwelijke visiteuze, Jennie, de vrouw van collega Karel Weening. Zij heeft 

daar een eed voor moeten afleggen.                                                                                                                      

 

Wij waren in s-Heerenberg wel voor een feestje te porren, ik kan me enkele feesten herinneren, 

waar we praktisch allemaal aan mee deden. Ambtenaren van de velddienst deden dan  

s-avonds onze diensten aan de doorlaatpost.. De eerste was bij de chinees tegenover het 

bejaardentehuis, we hadden het gehele restaurant afgehuurd en we hebben daar lekker zitten 

schransen. De tweede keer was in het hotel-restaurant “de Korenmolen” van (dikke) Willem 

Hieltjes. Dit lag rechts aan de Zeddamseweg, richting Zeddam. Daar kon ook gedanst worden 

en de heren en dames hadden er veel plezier. 

 
In mijn begintijd in s-Heerenberg gingen Zwaan en ik wel winkelen in Emmerich. Eén van onze 

favorieten was de Rijn boulevard, waar het heerlijk toeven was, je zag een hoop voorbijgangers 

en een hoop schepen voorbij komen. Kleef was alleen te bereiken met de pont. Later kwam de 

nieuwe Rijnbrug; de opening ging gepaard met heel veel feest en vuurwerk. Toen konden we 

ook per auto naar Kleef, een heel leuk stadje, een bijzondere aantrekkingskracht had het 

Kaufhaus. We hebben er een TV gekocht en later ook nog een wieg. 

 



Van de grens naar het station Emmerich, was er een uur busdienst van de GTW. Op deze bus 

zaten twee wat oudere chauffeurs, de één was Veenhof en de andere, diens naam ben ik 

vergeten. De één had een bepaalde kwaal en hij had het advies gekregen, dat hij veel knoflook 

moest eten. Maar hij maakte het wel een beetje te bont, te veel knoflook deed de hele bus 

stinken, je kwam de bus binnen door een muur van knoflook. Na een tijdje was ineens de stank 

weg, ik denk dat er klachten binnen waren gekomen.  

 
Aan de grens hebben we het begin van de “Hot Pants” periode  meegemaakt, een ambtenaar 

moet overal tegen kunnen. We zagen Duitse vrouwtjes met een baby op de arm uit de bus 

komen. In s-Heerenberg was het kinderwagenbedrijf van Nuy gevestigd aan de Lengelseweg.                                                                          

Een paar uur later zag je dezelfde vrouwtjes met kind in de kinderwagen lopend de grens over 

gaan. We keken ze na, nieuwsgierig of ze het aangaven aan de Duitse kant, maar nee hoor, de 

Duitse ambtenaar zwaaide ze gewoon door. 

 

Een Groningse collega, Bulten woonde met zijn 

vrouw in het Lengelseveld. Zij verzorgden thuis 

haar vader, een stokoude dove man. Zwaan en 

ik kwamen op theevisite, het was in de tijd van 

de eerste maanlanding. De oude man zat er 

naar te kijken op de televisie, hij had een 

koptelefoon op zijn hoofd, om beter te kunnen 

horen. Later zaten we na te praten, wat een 

geweldig iets, dat toch was, maar opa bleef 

volhouden dat het een toneelstuk was. Naar de 

maan kon niet! 

                                                                                             

Hiervoor in mijn verhaal heb ik het gehad over 

de kasteelheer, hij was best aardig, maar ook 

toch wel wat afstandelijk. Hij kon in zijn denken ook best wel klein zijn. Collega Karel Weenink 

woonde met zijn vrouw Jennie, in het straatje naast het kasteel. Op een morgen vroeg Jennie 

aan Karel: “Ga eens naar de Plantage en haal een zakje bosgrond”, Jennie was aan het 

bloemen verpotten. Karel, toen al een wat oudere collega, gaat naar de Plantage om te doen, 

wat Jennie hem had opgedragen. Hij had een klein bloemenschepje en een kilo’s zak. Hij bukt 

zich en heeft net een schep aarde in de zak, toen hij een stem achter zich hoorde: “Meneer 

Weenink, wat bent u aan het doen”! Het was meneer Jan en het was duidelijk wat Karel aan het 

doen was. Karel komt overeind uit zijn gebukte houding met schaamrode kaken, “een klein 

zakje grond voor Jennie’s bloemen meneer”. Hij kreeg als antwoord: “Dat mag u niet meer doen 

meneer Weenink, want u steelt de voeding van de bomen”! Karel naar huis met een kwade kop 

en natuurlijk, Jennie moest het ontgelden!   

 
Als bij de dienst aan de doorlaatpost ons een bepaalde persoon niet aan stond of we vonden 

hem verdacht, dan konden we gebruik maken van het opsporingsregister van justitie. De namen 

werden hier alfabetisch in vermeld. Een enkele keer heb ik wel eens een boete geïnd, maar 

echte aanhoudingen van bandieten zijn in mijn vaarwater niet voorgekomen.  

                                                                                                        
In de jaren zestig kregen we te maken met de eerste drugssmokkel. Zelf heb ik nooit wat 

gepakt, wel heb ik gehoord over een ambtenaar van Bergh Autoweg, die een kilootje in beslag 



genomen had en daarvoor een beloning kreeg, na onderzoek op het laboratorium, bleek het 

zeeppoeder te zijn. Hoe het met de beloning is afgelopen, weet ik niet meer! 

 
De in en uitvoer via de doorlaatpost s-Heerenberg betrof voornamelijk stuk-goederen. Bulk 

goederen kwam wel voor,  b.v. bierbostel, vlees en fietsen in onderdelen werden uitgevoerd. De 

bierbostel was een stink zootje, de vrachtwagens lekten op de parkeerplaats nogal veel vocht 

en bij mooi weer begon dat enorm te stinken. Bierbostel was een afvalproduct van 

bierbrouwerijen en werd gebruikt als veevoeder.                                                                                         

Vlees werd vervoerd in enorme koelwagens, meestal werden ze onder T.I.R. versluiting 

verzegeld voor Italië, de versluiting zorgde ervoor, dat ze door de verschillende landen gewoon 

konden doorrijden. Bij de versluiting keken we heel vaak niet in de wagens, je zou de koeling 

alleen maar verstoren. Tot we er achter kwamen, dat we verschillende keren, op “lege wagens” 

een versluiting hadden aangebracht. Bij de uitvoer van vlees was enorm veel geld  gemoeid, de 

exporteur had recht op vleesrestitutie, daar is toen enorm mee gefraudeerd.     

                                                                                              
Fietsen gingen in onderdelen de grens over naar Duitsland en kwamen als Duitse fiets een 

maand later terug. De fietsen hadden dan als herkomstland Duitsland gekregen, terwijl het 

gewoon Nederlandse fietsen waren. Ze konden dan doorgevoerd worden naar een land, waar 

ons land geen connecties mee had. Ook zagen we kleding uit Duitsland komen bestemd voor 

een Afrikaans land, waar Duitsland geen handel mee dreef. De Duitse importeur huurde dan 

vrouwen in, die in de vrije loods de Duitse merkjes eruit haalden. Zo kregen de goederen als 

herkomst Nederland en konden worden vervoerd naar Afrika.  

 
Aan de slagboom kregen we ook nog wel eens een bekende Nederlander te zien, Gert 

Timmerman, zonder Hermien, hij heeft s-avonds uren met ons doorgebracht en sterke verhalen 

waren niet van de lucht. Ook Sjoukje Dijkstra kwam ik tegen op een avond, maar ik heb net 

gedaan of ik haar niet herkende, aan haar gezicht te zien vond ze dat niet leuk!  Ik zei tegen 

mijn collega: “Dat was Sjoukje Dijkstra”!, hij zei: “Waar”? Hij wilde er wel achteraan voor een 

handtekening!!                                                                             

Ook een bekende  “embeddded oorlogsfotograaf” uit Groningen, Wim Dussel, kwam op een late 

avond buurten. Deze man had uren op de Duitse autobahn gereden en was blij, dat hij een 

uurtje bij ons kon relaxen. Hij overleed in 2004. 

 
Zomers kon het aan de paal, bloedheet zijn, zo heet, dat het asfalt op de weg ging smelten.                                                              

We kregen dan een waterslang van de brandweer, die op een put bij het grenskantoor werd 

aangesloten. De ene ambtenaar moest spuiten en de andere moest de kraan bedienen.                                                                                               

Er komt een personenauto, die had de ramen aan beide zijden open. De afspraak was, dat pas 

als de auto vertrokken was, de andere de kraan zou opendraaien.  De collega was te vroeg met 

het opendraaien en de andere was er niet op verdacht en spoot dwars door de auto de 

passagier de hoed van zijn hoofd. U kunt begrijpen, dat dat heel veel trammelant heeft 

gegeven. De grote baas erbij en de mensen hebben een officiële klacht ingediend.  

 
In mijn tijd in s-Heerenberg kwamen er veel Surinamers naar Nederland. Door sommigen van 

hen, ben ik vaak van discriminatie beschuldigd. Veel Surinamers gingen werken in Duitsland als 

vertegenwoordiger van bladen en krantenverlagen (GMBA = NV). Ze kwamen dan bij ons aan 

de grens, rijdend in een Duits personenauto onder Duits kenteken, terwijl hun woonplaats 

Amsterdam was. Dit was in strijd met het Tariefbesluit en ze mochten dus niet door. Zelfs door 

enkel der paspoort te vragen werden wij al beticht van discriminatie. Als wij een zwart gezicht 



zagen in een Duitse personenauto waren wij al alert. In onze tegenwoordige tijd had dit niet ge-

kunt vermoedelijk!    

                                                                                                                                                                     
Nog enkele namen:  Stoffelen, Mooi, Kortbeek, Gerrit Ruks, Cor van Tent, Bulten, Koster, Nico 

Roelofs, Kwakkel. 

 
Een aardige anekdote is het waard om te vermelden:   

 
In Varseveld, een uurtje rijden van s-Heerenberg, was gevestigd, het modehuis Dutler. Ik was 

aan een nieuw kostuum toe en op een vrije mistige dag gingen Zwaan en ik, in onze Honda-

Touring naar Varseveld. De Honda-Touring was van binnen erg lawaaierig en in de winter 

rammelde het dashboard aan alle kanten.                                                                                                           

 
In douanekringen was bekend, dat als je in uniform ging en met Duitse marken betaalde, je een 

fikse korting kreeg. Na aankomst op het parkeerterrein bij Dutler, kocht ik een paars kostuum, 

met bijpassende das, overhemd en sokken. Na de koop nog even verder winkelen op de 

vrouwen afdeling en toen naar de kassa, afgerekend en toen……, bleek mijn kostuum zoek. De 

kassière zei, dan moet de vorige klant uw kostuum hebben meegenomen en toe heb ik gedaan, 

wat ik niet had moeten doen!  Ze hadden het adres van de man ergens in Doetinchem, ik dacht, 

ik kom er toch in de buurt, dan ga ik er zelf langs.                                                                                                

Op de parkeerplaats gekomen, ja hoor!, de lichten van de auto, de hele morgen aan laten 

staan, accu leeg!! De Honda had een zogenaamde dynostart en kon niet door aan te duwen 

starten, maar moest twee kilometer worden gesleept. Een Duitser was zo galant ons te helpen, 

de motor sloeg aan en toen naar Doetinchem. 

                                                                                                           
Op het bewuste adres, bleek de man niet mijn kostuum te hebben. Terug naar Varseveld, de 

bedrijfsleider was reeds naar huis, het kostuum was niet gevonden.                                                                  

 

Ik wilde mijn geld terug, maar dat kon niet zonder de bedrijfsleider. Morgen maar terug komen. 

Wij met een boos gezicht naar buiten, op de parkeerplaats kijken wij nog een keer om naar de 

winkel en wat zien we in de étalage, mijn kostuum met alle toebehoren aan een pas-pop 

geëtaleerd. Een etaleur had het per abuis meegenomen!                                                                                   

 
Ik heb het pak jaren tot volle tevredenheid gedragen, tot mijn inmiddels gepensioneerde 

schoonvader het van mij heeft overgenomen. Na het overlijden van mijn schoonvader is het 

kostuum meegenomen door een oom uit Canada. Jaren erna, werden wij verzocht, deze oom 

en tante af te halen op Schiphol. Wij waren zeer verbaasd, dat onze oom uit het vliegtuig stapte 

in mijn vroegere paars kostuum! Het kostuum heeft jaren dienst gedaan. Samen met de 

verkregen korting in de winkel bij Dutler, heb ik achteraf gezien een heel goede koop gedaan! 

 

Bij afscheid kreeg ik een cadeau in de vorm van een barometer van het personeel van de 

doorlaatpost s-Heerenberg, het hangt nog altijd thuis bij mij aan de muur. 

 

 

 

 

 



  

Onder: Gilbers, ???, Klaas(s)en, Claasz Coockson, Gerrit Ruks, Geert Tipker, Helmink, en 

Bulten. Boven: Karel Weenink, Douma, van Stoffelen, Mooij, Kortbeek,   ??? en Cor van Tent. 

Er ontbreken op de foto: Vollenbroek, Nico Roelofs, Koster, Roel Brands, Ronhaar en Kwakkel. 

 

Belastingdienst. Omzetbelasting Haarlem.  

Bevorderingen: 

01-12-1972 :  Commies OB Haarlem.  01-02-1980 :  Commies A OB Haarlem                                       

01-07-1987 :  Hoofdcommies BPO Haarlem. 

Officieel werden we verplaatst naar de Inspectie Omzetbelasting Haarlem op 1-3-1973. Maar op 

1-12-1972 gingen we al naar Haarlem, Geert Tipker,  Roel Macaré en Flip Boven, we moesten 

ons melden in de Zomerluststraat, waar de Inspectie OB was gevestigd. We waren wat vroeg 

en we gingen koffiedrinken in een restaurant aan de Wagenweg, wat ik me herinner, dat we 

toen de auto uit kwamen, dat er zulk een koude zeewind stond. We werden ontvangen door 

Commies Jans(s)en, gelijk ging het gesprek over onze rang, hij was een Taakcommies en wij 

waren echte commiezen, de toon was gelijk gezet!! Het Hoofd van de Controle, de heer 

Pietersen ontving ons en deelde ons mee, dat hij ons nog niet kon ontvangen, want de 

nieuwbouw aan de Surinameweg was nog niet klaar. We werden voor drie weken weer naar 

huis gestuurd en moesten thuis studeren, de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen. Ik 



herinner me twee boeken, ik heb er wel wat in gebladerd, maar ik heb “meer” vakantie gevierd 

met Zwaantje. 

Ik noem hieboven “zonder gele streep”, alle gebouwen van de Belastingdienst waren in de 

latere jaren uitgerust met een gele streep. 

 
Na ca drie weken hebben we ons gemeld aan de Surinameweg in Haarlem en werden weer 

ontvangen door de heer Pietersen. Deze heeft ons toen rondgeleid, we kregen een kamer op 

de begane grond. We keken op van de grote administratiezaal,  met zoveel mensen, de zaal 

chefs waren de heren Bonnema en Jans(s)en. De grote chefzaal was de heer Mogge en de 

Chef de Bureau was de heer Plomp. Het Hoofd van de Inspectie Omzetbelasting was de 

Inspecteur de heer De Wringer. En zoals reeds eerder genoemd, het Hoofd afdeling Controle 

was de heer Leen Pietersen, hij had toen de rang Refendaris. Op de zaal kregen we te maken 

met grote opbergkasten, welke lektrivers werden genoemd. Hierin waren opgeborgen de 

mappen Omzetbelasting. Bij de Inkomstenbelasting werden deze mappen leggers genoemd. 

We maakten kennis met diverse collega’s, later zal ik namen noemen, niet allemaal, want mijn 

geheugen laat me in steek.                                                                                                                     

De heer Plomp vond het toen belangrijk, dat we eerst een kosthuis zochten, hij had al wat 

adressen. We kwamen terecht bij de familie Beverdam in de Vosmaerstraat. Ik met Flip Boven 

op één kamer en Roel Macaré was zo slim te zeggen, dat hij snurkte, hij moest alleen liggen.De 

familie Beverdam kwam uit Wierden en hij was de gepensioneerde chef van het Openbaar 

slachthuis. Dus aan tafel was het goed toeven, altijd rijkelijk slachterij op tafel. 

 

De volgende dag zei de heer Plomp dat we moesten proberen  een woonhuis te bemachtigen.                                                              

We gingen daarvoor naar een woningbureau. We lieten ons daar inschrijven. Het lukte ons in 



drie maanden een huis te krijgen. Allemaal bij dezelfde woningbouwvereniging “Sint Jozef”. Ik 

weet nog, dat ik geen lid kon worden, omdat ik protestant was! 

 
Per 01-01-1969 was de nieuwe regeling BTW (Bedrag Toegevoegde Waarde) in het leven 

geroepen, een onderdeel van de Wet Omzetbelasting. Les Omzetbelasting kregen we van de 

heer Pietersen in ons eigen gebouw en één keer per week gingen we naar Amsterdam voor 

aanvullende lessen boekhouden. Dat gebeurde in het Oost-Indisch huis en werd gegeven door 

de heer Van Vliet. Op de lesdag gingen we met een stadsbus naar het station en verder per 

trein naar Amsterdam. Op een maandag gingen we ook en we zaten bij elkaar in de bus. Maar 

we konden er niet zitten van de knoflookstank, er zat inderdaad een Turkse medelander bij ons. 

Wij blij, dat we in de trein konden stappen, we hadden een coupé voor ons zelf. Plotseling was 

dezelfde stank weer aanwezig. U mag raden wie van ons dit veroorzaakte!                                

 
Bij de heer Pietersen kregen we naast de Omzetbelasting ook praktijkles en oefenden met 

zogenoemde proefleggers. 

In de controle kregen we een mentor toegewezen, in mijn geval was dat Hennie Russchen, ook 

een Groninger uit Musselkanaal. Hij wist mij gelijk te vertellen, waar je in Spaarndam, Groninger 

metworst kon kopen. Ik ben nooit een ster geweest in het uit het hoofd rekenen, in Rotterdam 

waren toen voor het eerst betaalbare elektrische rekenmachientjes te koop. Ik dacht, dat is  mijn 

redding, ik kocht een Unicom met lader. Tijdens de controle telde ik met dat ding, maar Hennie 

had er geen vertrouwen in en rekende me na! 

 
Tijdens één van mijn eerste zelfstandige controles liep ik in de binnenstad van Haarlem, in de 

Begijnestraat, en…….. ik kwam een peloton Duitse militairen tegen, ik dacht ben ik nu gek! Die 

dag werd de film opgenomen, naar het gelijknamige boek van Corrie ten Boom, die in Amerika 

woonde. De horlogerie heet nog altijd, Ten Boom.                                                                                                 

 
Ik had controle bij een familie aan de Jansweg. Gelijk bij binnenkomst liep ik al tegen een 

probleem op, zij vroegen mijn legitimatie. Toen ze mijn naam gezien hadden, zeiden ze, het is in 

orde als je T,,,,, had geheten, was u er niet in gekomen. Wat bleek, T….. was een beruchte 

NSB-er in Haarlem, waar deze familie onder te lijden had gehad.  

 
Wat was ik in de controle blij, dat ik boekhouden had geleerd op de MULO vroeger bij meneer 

Vegter. Ik ben deze man nog dankbaar. Later heb ik nog twee diploma’s boekhouden gehaald, 

één praktijkdiploma in het dag-examen en één in het avond-examen. Voor deze opleiding moest 

ik elke week naar Doetinchem. Studeren deed ik vrij veel tijdens de plantondiensten in  

s-Heerenberg, je zat het ene half uur binnen en het andere half uur, stond je buiten. 

 
In de eerste maanden in Haarlem werd ons gebouw aan de Suriname weg officieel geopend. 

De lampen, die in een rij aan het plafond hingen, zijn door marine matrozen opgehangen. Groot 

feest was het in de avond, er werd flink gedronken, de Inspecteur Stigter liep met een bierglas 

met op de rand een fietsbel, de hele avond te bellen en hij was er niet af te brengen. Die avond 

zijn er ook enkele gevalletjes van onoorbare praktijken voorgevallen!                                                      

 
Een verhaal over de Hoofdcommies Timman, dit was de broer van de Referendaris Timman, de 

penningmeester van AJAX. Timman had een controle bij een bejaard echtpaar. Hij zit de 

boekhouding te controleren en kijkt wat om zich heen. Hij ziet een piano staan met daarop de 

bladmuziek open, en ernaast een grote foto van een vrouw. Omdat hij zelf ook piano speelde, 



was hij nieuwsgierig naar het apparaat. De mensen vertelden hem, dat de piano van hun 

geëmigreerde dochter was. Sinds de dochter weg was, was hij nooit meer bespeeld.                                                                                 

 
Hij vroeg: “Mag ik even spelen?” Zij zeiden: “Graag”. Timman speelde uit het boek, wat voor lag. 

De mensen hadden tranen in hun ogen. Later hadden ze gezegd, zelden zo’n mooie dag te 

hebben gehad!                                                                             

 
Over mijn controletijd heb ik eigenlijk niet zo veel verhalen te vertellen.  Ik heb wel verhalen, 

maar het gaat dan over andere collega’s, ik kan niet overzien, of ik hun privacy aantast.                              

 
Ik heb een prachtige dag gehad met het echtpaar Anton Piek. Anton Piek was één van de 

scheppers van de Efteling. Hij was ondernemer voor de tekeningen, die hij maakte. Hij was toen 

al op leeftijd, voor zijn pensioen was hij tekenleraar aan een school in Haarlem. Ik herinner me 

zijn echtgenote en in de voorkamer stond een grote pers voor het maken van etsen. Dit was 

een plezierige controle. 

Ik had geprobeerd een afspraak te maken met een ondernemer in Zandvoort. Zowel telefonisch 

als schriftelijk, de man reageerde nergens op. Ik dacht, dan ga ik er persoonlijk op af. Ik bel aan 

in een flat aan de Boulevard van Zandvoort. Na een lange tijd wordt er opengedaan en een zeer 

kwade man, wilde me van de trap af donderen, omdat ik hem wakker had gemaakt. Ik ben vlug 

weggegaan, waarom ik niet naar de politie gegaan ben, snap ik nu nog niet!! Volgens onze 

gegevens woonden er veel Amsterdamse ondernemers in Zandvoort en die waren niet altijd 

even aardig! 

                                                                                                      
Op een dag had ik een controle bij ene Leverman. Ik werd door de boekhouder ontvangen, 

tevens de vriend van Leverman. Wie schetst mijn verbazing, toen in eens de zanger Robert 

Long binnenkwam, hij stelde zich voor als Leverman.  

 
Met ingang van 01-01-1984, werd ik intern verplaatst naar de Technische Afdeling. De naam 

zegt het al, we onderzochten daar de technische aspecten van de Wet Omzetbelasting. Ik 

voelde me in de controle meer thuis dan op die afdeling. Trouwens als ik het helemaal voor het 

kiezen gehad had, was ik bij de douane gebleven. De leiding van deze afdeling was in handen 

van de Inspecteur Jan Kooiman en later Netty Bussink, allebeide zeer aardige mensen. Verder 

werkten op deze afdeling, Klaas Vos, Schoen, Bauke Pit en Martin Polman.  

Over Jan Kooiman het volgende verhaal: Jan, een aardige en aimabel mens, kwam op oudere 

leeftijd als Inspecteur “opnieuw” in dienst van de Belastingdienst en kwam op de Technische 

Afdeling te werken. Hij was als jong Inspecteur ooit begonnen, maar uit dienst getreden, toen hij 

mededirecteur van een scheepswerf kon worden. Later ging het in dit bedrijf niet goed en 

vanwege zijn weinige pensioenjaren kwam hij weer in dienst van de Belastingdienst.                                                             

Jaren later ging hij met pensioen en kreeg een nieuw gebouwde huis, ergens ten zuiden van 

Utrecht.                                                                                                                

Hij is met zijn vrouw en schoonzoon bezig met verven en inrichten. Zijn vrouw wilde graag in de 

kamer een extra lamp ophangen, maar dan moest er eerst een gat worden geboord. 

Schoonzoon zou het gat boren in het plafond, plotseling gaat er een waterstraal spuiten. “ Oh,” 

zegt Jan, “je hebt de waterleiding aangeboord!” Vlug een emmer gepakt en een halve emmer 

liep vol met water. Maar………, waterleidingen lopen nooit in een plafond, trouwens ik wist dat 

ook niet. Het water kwam uit een zogenoemde waterblaas, die ontstaan tijdens het storten van 

het cement. 

 



Het Hoofd van de Inspectie de heer de Wringer is later plotseling overleden, hij werd opgevolgd 

door de heer Frans Schot. Het Hoofd van de Afdeling Controle werd later opgevolgd door de 

heer Cor Hubert. Na Frans Schot hebben we nog een inspecteur gehad van de directie, hij zei 

altijd, dat hij bij ons zat met twee petten op, zijn naam ben ik kwijt. Hij zat op een dag een grote 

vergadering voor van alle controle- ambtenaren. Hij was aan het woord en hij had de gewoonte 

op zijn stoel te zitten op twee poten. Plotseling verdween hij onder de tafel. Wij wisten niet, 

kunnen we nu lachen of niet? Maar hij kwam tevoorschijn met een brullende lach en toen was 

het hek van de dam!   

 
In de stad een controle bij een Chinees, ik weet nog, de boekhouder was “de heer W…”.                                                                                                          

Hij was ook de eigenaar van de grote Chinees in de buurt van Breukelen aan de A2. De heer 

W…  kwam voorrijden in een Rolls Royce .  Bij deze controle had ik de meeste moeite met nog 

een bedrijf van deze Chinees, een handel in vleesafval, hier zat meer omzet in dan in het 

restaurant. Ik kon me niet voorstellen, dat er geen vlees uit dit bedrijf in het restaurant werd 

gebruikt! Ik heb er dan ook nooit gegeten! 

 
Op de technische afdeling moest ik een teruggaafbeschikking afgeven aan een ondernemer in 

Nieuw Vennep. Het voorschrift was daarbij, dat er originele authentieke stukken moesten 

worden getoond. Ik bracht een bezoek aan de ondernemer en hij wilde de stukken niet 

meegeven. Na inzage zou hij ze gewoon terug krijgen. Hij zegt: “Ik stuur ze liever aangetekend 

op, dan heb ik een bewijsstuk”, zo gezegd zo gedaan. Na een maand had ik de stukken nog 

niet, ik bel hem op en zeg, dat ik de stukken nog niet heb! Hij zei: “Heb ik al lang opgestuurd”. Ik 

navragen op de postkamer en daar wisten ze van niets. De ondernemer kwam persoonlijk op 

kantoor en toonde zijn bewijsstuk van postbestelling. Het was bij binnenkomst in het gebouw 

afgetekend en was toen foetsie. Ik heb me rot geschaamd, maar kon aan de situatie toch ook 

niets veranderen. 

 
Mijn dochter Hester werkte in het winkelcentrum bij de Boekelier, zij had bij de Belastingdienst 

gesolliciteerd.                                                                                                           

Op een dag kreeg ze een brief, dat ze aangenomen was als administratieve kracht, met daarin 

de datum van de eerste dag. Precies op de dag dat ze moest beginnen, werd ze ziek, de ziekte 

van Pfeifer, wij vonden het natuurlijk niet leuk, maar het was niet anders!  

 
Ik was een voorstander, trouwens dat werd mij ook geleerd, pas een aanslag op te leggen, als 

er ook zicht was op de inbaarheid van de aanslag. De ontvanger had niets aan oninbare 

aanslagen. De heer Pietersen heeft mij er wel eens van beticht, dat ik te sociaal gevoelig was. 

Ik antwoordde dan: : “Ik ben tenslotte een christen”, vandaar, en ik ben er nog trots op ook!! Met 

de heer Pietersen kon ik best door één deur, hij is meerdere keren bij mij op mijn verjaardag 

geweest op tweede kerstdag.                                                                                               

 
Soms was er ruimte om je een beetje sociaal op te stellen. Er was een jonge vrouw, die door 

haar bazen opgelegd kreeg de leiding over een soort bedrijfskantine. Het bestond enkel uit de 

verkoop van frisdrank en een klein beetje bier. Door de Inspectie werd ze aangemerkt als 

ondernemer. Prompt krijgt ze controle van collega Henk Mol en die legt aanslagen op. Haar 

bazen lieten haar in haar sop gaar koken en zij had nergens verstand van, ze wilden haar failliet 

laten verklaren. Ze vroeg mij om hulp en na overleg met Mol en de Inspecteur kreeg ik 

toestemming om de zaak op te lossen.                                                                                                                                    



Een persoon uit haar omgeving heb ik eenvoudig boekhoud les gegeven.  Die heeft vanuit de 

inkoopfacturen vijf jaar administratie opgezet. Ze bleek ruimschoots onder de Kleine 

Ondernemers Vrijstelling te vallen en de Inspecteur heeft het daarbij gelaten en de aanslagen 

naar nul gebracht.  

 
Ook was er een ondernemer, die haast op zwart zaad zat en in de “tang” zat bij zijn zwager. 

Bij controle bleek, dat de facturen van de verhuur van het pand, werden gefactureerd inclusief 

de BTW. Hij had de BTW gelukkig niet afgetrokken, maar wel vroeg hij ons of hij de bedragen 

aan BTW af mocht trekken? Dit kon natuurlijk niet,  gelijk hebben we de map van de verhuurder 

bekeken en die bleek geen BTW te betalen over de verhuur.                                                                       

Gelijk een aanslag opgelegd en warempel de aanslag werd betaald. Toen hebben we, die 

ondernemer gebeld, dat hij de  BTW kon aftrekken en restitutie vragen, dit gaf ons toch een 

goed gevoel! Een regelaar van de Inkomstenbelasting was het helemaal niet met mij eens, hij 

zei, dit is geen gerechtigheid, ik zei, maar het is wel socialisme, hij ging er nogal prat op, dat hij 

lid van de Partij van de Arbeid was! 

 
Een enkele keer heb ik wel een strandtent gecontroleerd. Omdat er toen veel fraude werd 

gepleegd door de ontvangsten niet te noteren, konden we collega Henk Mol om hulp vragen.                                                                                                        

Hij hield namelijk dagelijks een boekhouding bij, van dagen met mooi strandweer. Op die dagen 

moest er omzet zijn geweest. Henk Mol was in Amsterdam ook aanwezig bij de Task Force. Op 

een middag tijdens de schaft in de kantine werd hij ziek en ik heb hem nooit teruggezien of iets 

over hem gehoord. 

 
Nog enkele namen uit de controle/administratie: Olaf Koster, Henk Bakker, Nijmeijers, 

Timmermans, Gerrit de Vries, Kees Dirks, Lodder, Den Teuling, Dick Lauwersen, Kees Smits, 

de vader van Kees Smits, Gerkema, Peter Raats, Grandia, John van Zonneveld, Bert Bout, Dirk 

van Parera, Barend, Rob Kielstra, Co de Haas (LB), Louis Melchior, Mellenaar.                                                                                 

 

Belastingen Particulieren en Ondernemers Haarlem. (BPO Haarlem). 

Met ingang van 12-11-1987 werd ik verplaatst naar bovengenoemde eenheid. De functie van 

een Inspectie Omzetbelasting was achterhaald en ouderwets. Dit concept  moest vernieuwd 

worden, daartoe werd een nieuw concept bedacht, waarbij alle middelen zoals de 

Vennootschapsbelasting, de Omzetbelasting, de Inkomstenbelasting en de Loonbelasting in 

één dossier werden samengevoegd. Dit vergde van ons controleambtenaren veel meer werk en 

ook zelfstudie.  



We hebben in Zandvoort in een hotel aan de Boulevard met z’n allen een startconferentie 

meegemaakt. We kregen voor het eerst te maken met rollenspellen en de chefs administratie 

werden leidinggevenden. We hebben een week in Zandvoort vertoefd en toen, zoals onze baas 

Cor Hubert zei: “We gaan naar kantoor, we klappen de zaak bij elkaar en gaan weer op 

controle”.   

 
Het heeft maanden geduurd voor we alles op orde hadden. We waren een zogenoemde loods-

eenheid en het eerste hoofd was de heer Fuchs, een Rijks-Accountant, zijn tweede man was de 

heer Merks. Later werd de heer Fuchs afgelost door de heer René Landgraaf. We werden in 

teams in gedeeld, ik was ingedeeld bij team 1, onze teamleider was de heer Cor Hubert, later 

afgelost door André Seubrink en nog later door Eltje Poort.                                                                                                     

                                                                                                        
Wij controle-ambtenaren werden klant-managers gemaakt, je was dan verantwoordelijk voor 

ongeveer 100 klanten. Je ging veel minder op controle toen. Ik was klant-manager over een 

groep gerechtsdeurwaarders, notarissen en advocaten. Ik heb nu pas gehoord, dat het concept 

van een loods-eenheid al weer achterhaald is en ze zijn weer met iets anders bezig. 

 
Eind 1992 had ik een functioneringsgesprek met Eltjo Poort, mijn teamleider. Hij vroeg: “Of ik 

nog wat te wensen had”?, Ik dacht toen al aan mijn pensioen en vroeg te bemiddelen voor  een 

hogere rang. Dat bleek in de organisatie totaal onmogelijk, ik had chef moeten zijn, voor 

solitaire ambtenaren was dit niet mogelijk. Ik vind dat nu nog altijd een foutieve regeling, een vrij 

jonge chef kon wel schaal 10 halen, ongelooflijk!  Eltjo heeft me toen voorgedragen voor een 

lintje, per KB van 25-03-1993 werd ik Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik wist daar 

natuurlijk niets van, hoewel een jongere Inspecteur mij een hint had gegeven. Ik wil niet zeggen, 

dat ik er niet blij mee was, maar ik had liever schaal 10 gehad. Ik heb toen een receptie gehad 

in het gebouw en het versiersel werd mij opgespeld door het Hoofd van Dienst, in aanwezigheid 

van de Directeur Generaal. 

                                                                                                      
We kregen een nieuwe teamleider, die belastte mij met de controle “nieuwe ondernemers”. 

Theo S, vroeg mij na ca 3 maanden naar resultaten. Ik zei: 

“Hoe kun je van deze controles nu opbrengst verwachten?” 

Hij zei, dat ik beter mijn best moest doen, daarvan heb ik 

toen akte genomen! 

 
Samen met onze Hoofd van de BPO, René Landgraaf 

hebben we een teamuitje gehad naar het Preston hotel in 

Almelo. We zijn daar drie dagen geweest, hebben wat 

onderricht gehad op allerlei vlakken, maar het meeste wat 

ik me herinner, de borrels waren daar zo goedkoop! We 

gaven allemaal rondjes, het was allemaal gratis en daar 

houdt een belastingambtenaar wel van !! 

                                                                                                 

Met ingang van 01-01-1995 heb ik gebruik gemaakt van de 

zogenoemde PAS regeling. Omdat Zwaan en ik een 

stacaravan hadden in Beekbergen, kwam mij dat mooi uit. 

PAS betekende, Partiële Arbeidsparticipatie Senioren, je 

moest 4 dagen werken per week, onder inlevering van 5% bruto salaris. Mijn baas, Eltje Poort, 



vond het goed, dat ik per 14 dagen, 2 dagen vrij nam. Zodoende had ik om de week, vier dagen 

om naar de caravan te gaan. 

Begin van het jaar 1996 werd ik, samen met Michel de Ruijter tijdelijk geplaatst bij de 

Belastingdienst Amsterdam aan de Wibaultstraat. 

                                                                                                                 
Ik was bij de loodseenheid een beetje uitgekeken en heb me daar zelf voor opgegeven. In 

Amsterdam zat ik in de Task Force, om ook de eenheid Amsterdam om te vormen tot een 

loodseenheid. Door de grote hoeveelheden leggers en mappen, zagen ze daar door de bomen 

het bos niet!  Wij hadden o.a. de ervaring en een Task force werd gevormd uit ambtenaren 

vanuit het gehele land. Ik ben daar vier maanden geweest. En het was wel leuk, een 

gemoedelijke groep, die elke dag weer voor verrassingen stond. Ik heb toen ervaren, dat de 

cultuur onder het personeel toch wel wat anders was, dan in Haarlem. In de morgen vanuit de 

Metro, zag je allerlei heertjes lopen, in het pak, diplomatenkoffer en hoedje op, eerst zeiden we, 

wat zouden die toch voor hoge functie hebben in het gebouw. Later bleek, dat ze gewoon op de 

administratie hun werk deden als administratief ambtenaar, waar natuurlijk niks mis mee was, 

maar ze hadden naar buiten een hoop kapsones!                                                   

 
Een Inspecteur komt onze kamer binnen, midden tussen de chaos, en vroeg mij: “Jij uit 

Haarlem hebt ervaring, wat zou jij doen met de geeltjes (renseignement onroerend goed)?”                    

Ik overdrijf niet als ik zeg, dat er meters van in de kasten lagen. Ik zei: “Dumpen in het ronde 

archief”, want om ze te moeten deponeren ben je met vijf jaar nog niet klaar!  De man werd zo 

narrig op mij, hij zei: “Waar is jouw verantwoordelijkheid gebleven als belastingambtenaar”?  

Ik wed, dat ze er nu nog liggen! 

 

  

 

                                                      

  

 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Ondertussen was ik met Zwaan naar de P.I.Z. cursus geweest in Laag Zuthem. P.I.Z. staat voor 

Pensioen In Zicht. Een weekje hebben we daar vertoefd met volledige pension. Ze hebben 



geprobeerd ons daar allerlei vaardigheden bij te brengen. S-avonds mocht ik daar achter de 

bar, bier tappen, Zwaan lag dan al in bed. Ik voelde me een volleerde TOKO baas! 

 

 

 

 

  

 

Nog enkele namen: Berry Gerritsen, Huub Luisterburg, Jan Tijnagel, Aad Kerkvliet, Rennie 

Visser en Co de Haas (LB), Nel v d Weide, Van Lierop, Ineke ter Metz, Hanneke ter Bosch, 

Ineke Walkers, Gerrit Draai (IB), Dick Lauwersen, Peter Baars. 

Epiloog. 

Op 10-08-1996 ging ik met de VUT en had een afscheid in de kantine. Veel cadeau ’s gehad, ik 

had er 40 dienstjaren opzitten, mijn pensioen telde nog door en op mijn 65e, had ik ca 44,75 

pensioenjaren.  

Na mijn pensionering zijn Zwaan en ik, enthousiast doorgegaan met ons leven, we hebben 

jarenlang met veel plezier gecaravaand, zowel in een stacaravan, als in een tour-wagen. 

We doen mee aan de inloopmiddagen van de post-actieven, kerstdiners en aan sommige 

uitstapjes. Het was ons een genoegen naar Nieuwegijn te mogen, voor de tweejarige 

ontmoeting van alle gepensioneerden vanuit het hele land. Eén ding, op Piebus zullen we nooit 

stemmen!! 

 

Haarlem, juli/Augustus 2018,   

Ga met God, 

Geert Tipker. 

 

 

  

 

 



 


