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Go out in the Blue!

Blue(s) was het thema van ons museum tijdens Museumnacht010
op zaterdag 7 maart. Een gezellige en bovendien feestelijke avond
waar de 100-jarige blauwe enveloppe in het nachtelijk zonnetje werd
gezet. Zo kon er creatief gewerkt worden met die blauwe enveloppe, speelde het combo van de Douane Harmonie met zangeres Imke
Heitzer jazz & blues en kon op de derde verdieping geluisterd, gekeken en geoefend worden met tangogezelschap Cuartito Azul.
Gelukkig was de dag na de Nacht ook “blue”. De voorspelling van zon
met heldere blauwe hemel kwam uit en riep onmiddellijk een lentegevoel op: een nieuwe lente, een nieuw geluid. Een nieuw geluid zeker,
want aan het team van het museum zal per 1 mei een tweede educator
worden toegevoegd en gaat een stagiair het publieksonderzoek opzetten en uitvoeren.

Net als in 2014 zal ook dit jaar geen grote tentoonstelling georganiseerd
worden. Wel zullen kleine tentoonstellingen in ons Actualiteitenkabinet
worden gehouden en is vanaf juli in het stadhuis van Rotterdam een
kleine expositie te zien van de hand van ons museum over de financiering van de Wederopbouw. In Groningen in het Rijksverzamelgebouw
staat een tentoonstelling die aandacht vraagt voor het museum als
bewaarplaats van ons fiscaal erfgoed. Natuurlijk zijn er ook weer verrassingen die we, als de tijd daar is, uitgebreid zullen communiceren.
Dat er geen grote tentoonstellingen zijn, heeft te maken met het project herregistratie collectie. Een grote en zeer nuttige klus waar 40.0000
objecten worden gecontroleerd op naam, standplaats, nummer, conditie en ga zo maar door. Dit alles moet in 2018 leiden tot het museum
online, een digitale omgeving waar bezoekers gemakkelijk overal in de
wereld objecten, afbeeldingen en documentatie kunnen opzoeken en
gratis digitaal kunnen gebruiken.
Onze collectie is reeds digitaal ontsloten maar nog niet “2018 proof”.
Delen van onze collectie zijn al te raadplegen op Digitale Museale
Collectie Nederland (www.dimcon.nl), een initiatief van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed.

Zo hoeft u straks nooit meer uw huis uit. U blijft achter uw PC zitten en bekijkt de wereld vanachter uw moderne kijkkast. Maar er blijft
natuurlijk niets mooier dan oog in oog te staan met de echte collectie, het originele object om de “historische sensatie” te beleven, zoals
de beroemde historicus Huizinga het noemde. Soms kun je zelfs het
authentieke object aanraken. Neem bijvoorbeeld onze oude typemachines die vooral bij jongeren zeer populair zijn. We zijn wel alles aan
het digitaliseren inclusief onze eerste blauwe enveloppe uit 1915, maar
het origineel blijft wat de “historische sensatie” oproept. Daarvoor
komt u gewoon naar het museum.
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In gesprek met...

Astrid Ras
de ontwerpster van
het douane-uniform van 2004

Verscholen achter de A27, aan de rand van het stadje
Eemnes ligt een klein bedrijventerrein. In één van de
gebouwen is studio Ras Design gevestigd. De eigenaresse Astrid Ras is de ontwerpster van het douaneuniform dat in 2004 in gebruik werd genomen. Dat
daar veel bij komt kijken, bleek al toen ik (oud-)collega’s sprak over de invoering van nieuwe uniformen.
Nu kwam de kans voor het verhaal van de ontwerpster van die bedrijfskleding. Plaats van handeling:
de studio, waar de stoffen en monsters voor de
nieuwe ontwerpen liggen, maar die voor dit bezoek
even is opgeruimd. Aan de wand hangen uitgewerkte
tekeningen van ontwerpen voor bedrijfskleding, zoals
voor TNT en PostNL.
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Je kunt wel zien dat hier een modeontwerpster
huist.
‘Ja, ik heb altijd een eigen merk gehad na de Academie
voor beeldende Kunsten, afdeling Mode. Daar leerde ik
tekenen en vormgeven. Nadat ik afstudeerde kreeg ik
als ontwerpbureau verschillende grote en kleine klanten
en een paar jaar later begon ik samen met mijn man het
design modemerk Daybreak. We leverden aan de betere
zaken in binnen- en buitenland, onder andere aan Harrods
in Londen. Ook heb ik met veel plezier enkele jaren ontwerples gegeven aan de Rietveld Academie in Amsterdam
en de Academie in Den Bosch. Toen mijn man en ik een
partnership aangingen met modetycoon Frans Zantman
van de Zantman Modegroep, werd de ontwerpstudio meer
allround. Ik leerde groot te denken met een blik op de
hele modebranche.

IN GESPREK MET...

‘Bij corporate design moet je als
een detective alles weten van het
bedrijf: wat voor soort mensen werken er, wat is de filosofie, wat is dat
voor bedrijf? Je moet weten wat ze
doen, zoals in dit geval: wat doet de
Douane? Je moet de terminologie van
de werkvloer kennen, hun bewegingen. Dan pas kun je ontwerpen.’

In 1995 kwam ik in aanraking met Rob Kattenburg, een
grote corporate identity kledingfabrikant. De wereld van
de bedrijfskleding bleek mij te liggen en ik kon mijn creativiteit en technische vaardigheden inzetten. Daarbij moet
je werken geïnspireerd op de modeontwerpen, en tegelijk
oprecht luisteren en geïnteresseerd zijn in het bedrijf en
de dragers. Je collectie moet de gewenste uitstraling van
dat bedrijf of overheidsdienst uitdragen. Als dat allemaal
klopt, ontstaat een wisselwerking tussen de doelgroep, het
bedrijf en mij als ontwerper.’

Ras Design is nu gespecialiseerd in corporate design?
‘Neen, ik beweeg mij op verschillende terreinen: ik werk
in opdracht voor diverse modemerken en ik ontwerp
nog steeds bedrijfskleding. Verder ben ik actief voor het
mede door mij opgerichte accessoiremerk CosmoQueen.

Daarvoor ontwerp ik belangeloos fair trade shawls
en plaids, die door kansarme vrouwen in Jordanië en
Cambodja worden geweven en geborduurd.’

Waar gaat het om bij corporate design?
‘Bij het ontwerpen van bedrijfskleding moet je creativiteit
tunnelen naar de beroepsgroep. De collecties moeten
je eigen handschrift dragen maar ook voldoen aan de
wensen en eisen van de dragers. Dat is de rode draad. Bij
corporate design moet je als een detective alles weten
van het bedrijf: wat voor soort mensen werken er, wat is
de filosofie, wat is dat voor bedrijf? Je moet weten wat ze
doen, zoals in dit geval: wat doet de Douane? Je moet de
terminologie van de werkvloer kennen, hun bewegingen.
Dan pas kun je ontwerpen.’
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IN GESPREK MET...

‘De Douane wilde een uniseks
beeld. Vrouwelijke ontwerpen
werden meteen afgeschoten.
Men wilde geen strakkere
kleding.’

Ras Design is dus al lang bezig in de wereld van
corporate design?
‘Ja, met Rob Kattenburg die ik eerder al noemde, toen
één van de belangrijkste fabrikanten/leveranciers van
bedrijfskleding, heb ik samen pitches gedaan. (Onder een
pitch moet hier worden verstaan een wedstrijd voor het
ontwikkelen van een idee; meestal wordt een selecte groep
kandidaten uitgenodigd, red.) Toen wonnen we samen alles
wat er te bedenken was. Het is begonnen met ABN AMRO,
daarna volgden PON, de Spoorwegen, HTM, TNT Express,
Post NL, Whizzles, de ING front office collectie en nog vele
andere opdrachtgevers.’

Hoe kwam de opdracht voor de douane-uniformen
voor Ras Design tot stand?
‘Ik werd voor een pitch uitgenodigd door Jons van Limburg
Stirum van de Belastingdienst en die heb ik gewonnen.
Toen ben ik met die dienst gaan werken. Dat leidde later
tot een concept voor de kleding van de Douane. Dat was
zo leuk, ik ontmoette een ongelooflijk leuke werksfeer. Dat
is niet vanzelfsprekend. En nog steeds werken we tot volle
tevredenheid met elkaar. Het is heerlijk samenwerken met
de projectleiders van de Douane. De contacten verlopen
soepel; het is gezellig, hard werken en je best doen.’

Toen konden ze dus nieuwe uniformen bestellen?
‘Neen, als je een ontwerppitch hebt gewonnen, uitgekozen
bent, moet je nog beginnen. Dan moet je verder onderzoek
doen op de diverse werkplekken, praten met de dragers
en je moet goed luisteren, zeker de douanemedewerkers
echt serieus nemen. Daarom ben ik overal bij de Douane
geweest: te water, bij de hondenbrigades en op Schiphol
waar ik alles gezien heb. Dan ontdek je dat douaniers sportief maar toch representatief en tijdloos gekleed moeten
gaan. Dat heeft te maken met de fysieke omstandigheden
van het werk. Dat moet je goed ter harte nemen. Het gaat
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er ook om wie ze zijn. En je moet rekening houden met
de verschillende figuren van de medewerkers. De Douane
wilde een uniseks beeld. Vrouwelijke ontwerpen werden
meteen afgeschoten. Men wilde geen strakkere kleding.
Aan de hand van een pakket van eisen heb ik toen drie
concepten ontworpen. En die heb ik aan een commissie
gepresenteerd. Dat is een klankbordgroep van verschillende mensen van de Douane. Zij bogen zich over die
concepten en hebben er een uitgekozen. Aan de hand
daarvan werden de ontwerpen verder technisch uitgewerkt. Die specificaties gingen naar de fabrikant die er
patronen en zogeheten monsters of stammodellen van
vervaardigde. Dat is een heel proces, ze worden verspreid
over verschillende gespecialiseerde bedrijven in het buitenland, onder andere China, Hong Kong en Polen, die de
kleding fabriceren. Zo was er voor elk onderdeel van de
collectie een aparte toeleverancier.
Voordat de productie definitief in gang werd gezet, werd
er nog een draagproef van drie maanden gehouden om te
toetsen hoe de kleding beviel. Toen bleek bijvoorbeeld
dat een schuine rits niet voldeed. Dat soort commentaar
is nodig en moet je accepteren. Na verwerking van het
commentaar kon de massale productie worden gestart.
De productie wordt nog steeds voortgezet en er is regelmatig contact met de leverancier Dirksen en de projectleiders van de Douane en we blijven de pasvorm en kwaliteit
updaten.’
Henk Duym

Het favoriete
museumobject van...

Michiel Pool
Het museum heet graag via de verschillende
medewerkers iedereen welkom. Een van de gastheren is Michiel Pool. Hij is sinds 1 augustus
2014 in vaste dienst van B/CFD, de facilitaire
dienst van de Belastingdienst, die zorgt voor
de bemanning van de balie. Daarvoor werkte
hij ruim twee jaar via een uitzendbureau aan
de balie. Voor Michiel is het museum dan ook
bekend terrein.
Overigens, stilzetten is niet zijn ding. Tijdens zijn werk
maakt hij verschillende rondes langs alle verdiepingen om
de presentaties te controleren. Sowieso is dit nodig om
te zien of alles nog in orde is, of er niets wordt gesloopt
en of de materialen op de Doe-tafels op hun plaats staan
of liggen. Over wat er allemaal kan misgaan, kan deze
gastheer wel een boekje opendoen. Zo zijn er kinderen
die tijdens een verjaardagspartijtje net zo lang op de
vloer springen tot er iets in een aangrenzende vitrine
naar beneden valt. Soms zijn er vermoeide ouders die hun
verzekeringsgegevens achterlaten, nadat hun oogappeltjes schade hebben aangericht in het DouaneDek. Alles
bij elkaar zijn het kleine incidenten. Voor Michiel is het
werken in het museum vooral leuk! Al die verschillende
bezoekers, jong of oud, hij ziet ze graag komen en wijst
ze met alle plezier de weg. Juist het contact met al die
mensen maakt het werken bij het museum bijzonder.
Kinderen die op weg moeten worden geholpen met een
speurtocht, ouders die iets meer willen weten over een
getoond object – Michiel en zijn collega’s helpen ze graag.

Met pijn
in Het Hart
Haat-liefde-verhouding
Wat Michiel ook aan het hart gaat, dat is Het Hart. Eén van
de vaste elementen in de presentatie. Ontworpen door Tjep!
en uitgevoerd door de Brabantse engineer Louis van Krieken.
Over deze moderne designinstallatie, is al vaker geschreven
in Impost. Als de installatie goed werkt, stromen stalen balletjes langs de tandwielen met daarop de woorden “schatkist”, “bezit”, “uitgaven”, “sparen” en “bruto-inkomen”.
Het geeft sterk vereenvoudigd de economische kringloop op
een interactieve manier weer. Helaas is Het Hart al maanden
buiten werking. Toch blijft het een blikvanger. Alleen zonder
de dynamiek van de stromende balletjes. Met grote regelmaat
stond Michiel op zaal om het mechanisme van Het Hart te
resetten, of klemzittende balletjes te bevrijden. In die tijd
is er een bijzondere verhouding met dit object ontstaan,
ondanks, of dankzij, alle inspanningen van Michiel. In ieder
geval weten we dat geen enkele andere gastheer of -vrouw
zich zo lang en intensief over Het Hart , dat sinds kort een
vast object is geworden, heeft ontfermd. Hij loopt er nog net
zo vaak langs, maar nu met een beetje pijn...
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Museumschatten

Twee
werkkielen
Bij het samenstellen van de presentatie Halt! in het
Actualiteitenkabinet, namen we alle uniformen nog
eens door. Tot mijn grote verbazing bleken we twee
werkkielen uit de jaren ’30 in de collectie te hebben.
Het is heel bijzonder dat werkkleding in goede staat
bewaard is gebleven. Meestal werd deze gedragen
totdat het tot op de draad was versleten.

De Douane droeg een net pak en een voorgeschreven sjako
– een taps toelopend model pet. In 1926 passeerde een wet
waarin werd bepaald dat alle rijksdiensten aangekleed
dienden te worden met hetzelfde uniform. Het kwam de
herkenbaarheid van overheidsdienaren ten goede, maar
ook de kosten konden zo door het Rijksinkoopbureau worden gecontroleerd. Snit en stof waren hetzelfde, de diensten onderscheidden zich onderling met een gekleurde
bies. Bij het voorschrift werd ter verduidelijking een lithografie verspreid. Hierop staat een bleekroze kleurvakje
voor ambtenaren van Financiën. De biezen aan de echte
uniformen zijn rozerood. Het is heel goed mogelijk dat de
kleuren op de lithografie met de tijd wat zijn verbleekt
of dat de bleekroze kleur bij de uitvoering toch minder
geschikt werd bevonden. Het uniform wordt het “postuniform” genoemd, maar dit is misleidend. Het pak werd
vanaf 1928 door alle ambtenaren met een publieke functie
gedragen.
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In één van de kielen zit een briefje in de zak: “De jas is
gedragen door J.A. de Soete, bankloper te Rotterdam”.
Een bankloper was een soort bode die contant geld
rondbracht, in een tijd dat digitaal geldverkeer en pinbetalingen nog niet bestonden.
Anne-Marieke van Schaik
conservator

In gesprek met...

Hans Eg

medewerker externe relaties
Douane Amsterdam
Hans Eg glundert als hij het heeft over de invoering
van de nieuwe Douane uniformen in 2004. Hoewel
hij daarbij aanvankelijk niet betrokken was, ging
hij er zich in een later stadium wel mee bemoeien.
Waar dat op neer kwam, hoor ik aan een grote tafel
in het personeelsrestaurant van de De Knip, het
Belastinggebouw in Amsterdam Sloterdijk.

Hoe kwam het huidige uniform tot stand?
‘Dat begon nadat minister Zalm van Financiën op Schiphol
de Douane zag. Hij vond dat de Douane in het uniform dat
in 2004 gedragen werd geen paradepaardje voor Nederland
was. Dat vormde de start voor de ontwikkeling van een
meer representatieve versie. Ontwerpster Astrid Ras mocht
die opdracht gaan uitvoeren. Belangrijk van het nieuwe
uniform was de kleur. Dit veranderde totaal vergeleken bij
het oude uniform. De pantalon werd antracietkleurig, het
colbert heel donkergroen en de overhemden niet meer wit
maar licht blauwgrijs. Het oude uniform had naar het idee
van de inkopers te veel verschillende onderdelen wat een
uniformpakket duur maakt. Van circa 50 onderdelen werd
een uniform voorgesteld van circa 20 kledingstukken. Dit
bleek een soort bezuiniging te zijn die achteraf bijgesteld
moest worden. Bij het standaard uniform van nu horen ook
kantoorschoenen en veiligheidsschoenen, sokken en wintersokken, en een baseball cap. Inmiddels is er ook weer
een pet voor gelegenheid en gala aan toegevoegd.’

Hoe ging het verder?
‘In 2004 waren er bij de Douane 4000 uniformdragende
medewerkers. Tijdens dat jaar werd een draagproef gehou-

den. Een aantal collega’s in het land met diverse functies
werd daarvoor gevraagd.
Het pakket was op zich representatief. Maar de kwaliteit
van de broeken viel tegen. Ze waren verkeerd gesneden,
je knapte er vaak in het kruis uit. Om dat op te lossen
werd de kledingcommissie ingesteld waar alle regio’s in
vertegenwoordigd waren, de leverancier, een man van
B/CFD (het facilitair bedrijf van de Belastingdienst) en
iemand van de Ondernemingsraad. Die klachten gingen
over truien en vesten: het breisel had geen boord, alles
hing en slobberde. De overhemden hadden een wisselende
kleur en in de borstzakjes kon je niks bewaren: alles viel
er uit als je voorover boog. Dat is allemaal aangepast.’

Was iedereen tevreden met het nieuwe pak?
‘Het uniform was niet populair bij de medewerkers. Ik
moest het populair maken. Ook moest ik allerlei tekens en
versierselen ontwerpen. Hoe maak je het uniform bekend,
misschien wel geliefd bij de collega’s van Douane West
was toen de vraag. Ik had het idee om als een modeshow
langs de kantoren te gaan. Samen met Cees Pols trad ik
op als Sinterklaas; dat speel ik toch al jaren bij de intocht
in Enkhuizen. Wij gingen elk met vier Pieten, geschminkt
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en gekleed in het nieuwe uniform, een kant op langs de
diverse kantoren. Meestal in de grotere ruimtes werden
de tafels aan elkaar geschoven en lieten we de Pieten als
mannequins hierover heen lopen. Tijdens de show lazen
we als Sint een rijm voor gebaseerd op de naam van de
Piet en de diverse uniformonderdelen die ze dan showden.
Er werd enorm gelachen en gaandeweg werden de mensen
er toch wel enthousiast over.’

Maar nu over die tekens en versierselen
‘Het begon bij het naamplaatje; sommigen wilden dat
niet (en nog niet) dragen. Mij werd gevraagd een list te
verzinnen. Daarbij heb ik mij laten inspireren door het
wapenleertje van de Marechaussee. Daarvoor moesten
aan de rechterkant van jasje en overhemden twee festonneringsgaatjes komen waardoor die naamplaatjes en
het wapenleertje zo bevestigd worden dat ze aan elkaar
vast zitten. Op het wapenleertje zie je in het hart van het
groene veld van de Douane de Leeuw van Nassau (oudste
symbool Nederland), daaronder de ketting van “stoppen”:
de oudste taak van de Douane, zowel over de weg als in de
haven. Daaromheen ligt de cirkel van de EU in blauw met
twaalf gele sterren. Dat omdat de Douane de enige dienst
in Nederland is die sinds 1993 voor de EU werkt. De cirkel
is omringd door lauwertakken die vroeger alleen voor
verificateurs en inspecteurs waren. Boven het wapen is een
kroon in Royal blue aangebracht, immers sinds 1806 werkt
de Douane voor een koninkrijk. Je moet verder bedenken dat bij de herstructurering van de Belastingdienst
in 1990 de huisstijl werd ingevoerd met het woordbeeld
Belastingdienst/Douane als symbool, waardoor ons wapen
verdween. We misten het zeer. Nu is het wapen terug,
ook op de pet.’

Maar daar bleef het niet bij?
‘Dat wapen tekende ik op zondagavond met een sigaartje
en een cognacje erbij. Zo tekende ik ook de functieonderscheidingen. Via internet en mythologie vond ik symbolen
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die mij inspireerden. Het uniform is gebaseerd op symboliek, waarbij de gevoelszijde links zit, bij het hart en de
ratio, de vakkundigheid, wie je bent, zit rechts.
Het embleem op de borstzak en borstzak zelf verdwenen.
De leeuwen op de mouwen werden naar het hart toe gericht. Verder bleef de linkerborst vrij. Op de vraag waarom,
was mijn antwoord: die is voor de koningin ofwel voor
eventuele onderscheidingen; het is je erezijde. Freek van
Zoeren had ook naar uniformen van de Marechaussee en
de politie gekeken en wilde daarvan afgeleide eigen accenten. Dus werd er een vangkoord toegevoegd. Dat laatste
kwam aan de linkerzijde want dat heeft met het gevoel
te maken. Je doet het alleen bij gelegenheden, zoals
bezoek, huwelijksfeest, begrafenis en dergelijke om. Op
die momenten geef je vanuit je hart eerbetoon, terwijl de
gevoelens met dat koord worden gevangen. Zo kwamen er
ook reversschildjes op het colbert. Daarop symbolisch
de vier kerntaken van de Douane:
Stoppen gesymboliseerd door de douaneketting.
Bewaken: de Hermesstaf (een stok met een knopje en twee
vleugels), denk maar aan de term “hermetisch gesloten” of
aan Hermes de bewaker; de Douane bewaakt de integriteit
van de goederen in verband met de juiste afdracht van
belastingen.
Heffen en innen: het Euroteken.
De vierde en jongste taak: het faciliteren van bonafide
bedrijven in Europa, (de zogenoemde gecertificeerde
bedrijven) gesymboliseerd door het halve Europese Unie
teken.
Dat zijn de onderdelen die ik heb toegevoegd aan het
uniform. Later heb ik ook onderscheidingen ontworpen
voor op de linkerborst, zoals de onderscheiding GGCT
(Gecombineerde Grens Controle Team op de Antillen),
het Diplôme d’honneur (wordt elk jaar uitgereikt aan een
aantal collega’s op 26 januari) en drie verschillende onderscheidingen voor langdurig dienstverband bij de overheid.’
Henk Duym

GESCHIEDENIS

Een grensincident
Het was de bitterkoude avond van 26 maart 1917 toen de
deur van het café van de familie Herrebout geopend werd
en de waterkoude wind de warmte van de brandende
potkachel verdrong. Caspar, die aan de toog zat, werd op
zijn schouder getikt en keek om. Een dorpsgenoot uit het
Twentse plaatsje Overdinkel kwam zojuist van de grens en
had een boodschap voor hem. Aan de grens was een vrouw
die Caspar wilde spreken. De van oorsprong Duitse Caspar
was altijd nieuwsgierig naar berichten uit de Heimat. Hij
was nu ruim een jaar geleden gevlucht uit het Keizerlijke
leger en had net over de Nederlandse grens in Overdinkel
bij Losser, een nieuwe, veilige woonplaats gevonden. Zijn
vader en moeder woonden nog altijd in Pruisen en zo af en
toe bereikten hem berichten vanuit Krefeld.
Nadat hij het bericht had ontvangen, ging Caspar direct
op pad. Hij trok de kraag van zijn jas in zijn nek, zette
zijn pet wat vaster op z’n haren en liep langs de zandweg
richting de grens. De weg kende hij blindelings door zijn
smokkeltochten. Bovendien ging hij soms naar de grens
om de soldaten aan de andere kant te pesten. Hij had een
hekel aan de Duitse grensbewakers omdat ze hem hadden
opgejaagd bij zijn vlucht naar Nederland, ruim een jaar
geleden. Een kameraad uit hetzelfde regiment hadden ze
in zijn hand geschoten en weer opgepakt bij zijn poging om
via Glanerbrug Nederland te bereiken. Met zijn pesterijen
had Caspar echter een van de officieren van de Duitse
grenswacht zo ziedend gemaakt dat die aan zijn Feldwebel
het bevel gaf om Houche neer te schieten zodra hij over de
grens zou komen. De Feldwebel zou hiervoor een beloning
krijgen.
Caspar bereikte de grens en zag inderdaad aan de andere
kant een persoon staan, in het donker kon hij echter niet
zien wie het was en toen hij dichterbij kwam, hoorde hij
een donderend “HALT”. Nog voordat hij gelegenheid had
om hierop te reageren, klonk er een knal en boorde zich

Sluitzegel voor de
dienstpost van het 17e

Een deel van het 17e (of Houche hier bij op staat is niet bekend)

De enige tastbare herinnering, het monument voor het
17e regiment in het Stadpark te Gronau (westf)

een kogel in zijn borst. Hij wist met een paar strompelende
passen nog het Nederlandse gebied te bereiken, waar hij
rond half negen ’s avonds stierf.
En daarmee eindigde het relatief korte leven van Caspar,
wiens geschiedenis ik de afgelopen maanden uitgeplozen heb. Twee gebeurtenissen zetten mijn speurtocht in
gang. Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat de Eerste
Wereldoorlog uitbrak. In mijn woonplaats Losser stelden
we ons daarom de vraag wat ons dorp daar nu eigenlijk
van gemerkt heeft. Tegelijkertijd werd de particuliere
begraafplaats de Ebeltjeshof aan de Kerhofweg in buurdorp Overdinkel gerestaureerd. Op dat kerkhof liggen, zo
bleek, naast gewone burgers ook militairen uit de Eerste
Wereldoorlog.
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GESCHIEDENIS

Het verhaal werd zowel door de Duitse
als de Nederlandse kranten opgepikt.
De Telegraaf pikte ook het gerucht
rond de vermeende moord op en er
verscheen een vervolgartikel.

Door de Historische Kring Losser werd ik gewezen op een
artikel in het Tilburgs Dagblad van maart 1917. Daarin
werd een schietincident gerapporteerd in Overdinkel waarbij een Duitse deserteur het leven liet. Met enig speurwerk
kwam er nog meer boven water: er zou sprake geweest zijn
van een vooropgezet moordplan, aldus een artikel in de
Telegraaf van 29 maart 1917.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en ik breidde mijn
zoektocht uit naar het NIOD, de Bund für kriegsgräberfürsorge, de NIMH, de Bund für vermisste, de NH kerk
Overdinkel, de RK parochie Mariavlucht, Familysearch.org
en natuurlijk het Belasting & Douane Museum.
Wat ik boven water kreeg, was het volgende. Caspar
werd geboren te Krefeld als zoon van Caspar Houche en
Anna Klein Schirkes op 18-12-1891. Hij was stukadoor van
beroep, net als zijn vader.
Oorspronkelijk was hij vanuit zijn geboorteplaats Krefeld
opgeroepen in krijgsdienst bij het Infanterie-Regiment
Rgt. Nr.17 Graf Barfuß (4. Westfälisches). Hij werd uiteindelijk gelegerd in Gronau in Westfalen op minder dan een
steenworp van de Nederlandse grens. Een veilige plek –
Nederland was immers neutraal en zijn regiment hield zich
dan ook vrijwel uitsluitend bezig met oefeningen in het
Ruhenbergerveen en saaie grenspatrouilles. Hier gold echt
‘Im Westen nichts neues’.
In 1916 werd echter duidelijk dat de eenheid binnenkort
zou verkassen. Het gerucht ging dat het Polen zou gaan
worden. Daar werd zwaar gevochten en er werden grote
verliezen geleden. Toen Caspar ook nog bericht kreeg dat
er een familielid van hem gesneuveld was in de modder
van Noord Frankrijk bij het plaatsje Nampcel, was voor
hem de maat vol en besloot hij de wijk te nemen naar
het gemoedelijke en veilige grensgebied van Twente. Hij
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woonde daar in Overdinkel dat vrijwel op de grens lag. Na
een jaar van betrekkelijke rust waarin hij werkte bij een
boer en zijn inkomen aanvulde met smokkelen, werd het
maart 1917. De koudste maart sinds mensenheugenis, die
voor Caspar een noodlottige wending zou nemen, zoals u al
hebt kunnen lezen.
Volgens geruchten zou Houche, die in het artikel J. Kasper
wordt genoemd en die zich onder meer bezig hield met
smokkel, de grenswachten inderdaad regelmatig verbaal ‘gepest’ hebben. Een Duitse officier gaf de opdracht
aan zijn Feldwebel om Houche indien mogelijk, neer te
schieten. Dit gebeurde dus op de noodlottige 26e maart.
De Feldwebel ontving voor zijn daad 5 Reichsmark en 14
dagen verlof. Moord met voorbedachte rade dus.

Nieuwe aanwinst
Het Douanehuisje
Maassluis (2014)

Op 29 maart 1917 werd bij de gemeente Losser aangifte
gedaan van het overlijden van Caspar. De begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’ ontving op 31 maart een vergunning
voor het begraven van het lijk op de bijzondere begraafplaats Ebeltjeshof aan de Kerkhofweg te Overdinkel. Het
graf is niet gemarkeerd maar de meest waarschijnlijke
plek, is naast het baarhuisje op een plek afgebakend met
wat rhododendronstruiken.
Dat er Duiters op de Ebeltjeshof begraven lagen, was overigens allerminst bekend. Bij de renovatie van de begraafplaats gonsden er wel geruchten over het feit dat er Duitse
(“Pruuzen” zoals dat in het Twents heet) soldaten begraven
zouden liggen. Door naspeuringen van de mensen van de
begrafenisvereniging was men achter een van de namen
gekomen: Caspar Houche. Het bleek naadloos te passen in
mijn naspeuringen naar het schietincident, waarbij Houche
in de krant abusievelijk Julius Kaspar werd genoemd. Uit
de overlijdensakte bleek mij de juiste naam en zo was de
cirkel rond. Mogelijk liggen er onder de struiken naast het
witte baarhuisje, op nog geen steenworp van de grens, nog
meer “Pruuzen” waarvan de namen nog onbekend zijn. Er
is een vierkante plek waar nog zeker plaats schijnt voor 4
à 5 graven, dus tijd- en archiefonderzoek zal het leren. In
ieder geval heeft Caspar na bijna honderd jaar zijn naam
terug. Het zou mooi zijn daar ooit ook nog een gezicht bij
te krijgen... Wie weet.

In 2014 kocht het Belasting & Douane Museum een kunstwerk van
de Rotterdamse kunstenaar Marita Beukers (1948). Het betreft een
fotocollage van het Douanehuisje in Maassluis. Na de verbouwing
en de heropening van het Douanehuisje in 2014 (zie Impost 58) is
het Douanehuisje in Maassluis in gebruik als tijdelijk atelier voor
beeldend kunstenaars. In augustus 2014 heeft Marita Beukers
vanuit deze fiscaal-historische locatie gewerkt, met onder andere
deze door de omgeving geïnspireerde fotocollage als resultaat.
Haar werk kenmerkt zich door een fascinatie voor structuren en
details. In haar foto’s worden alledaagse dingen prachtige abstracties die ver uitstijgen boven hun eigenlijke functie. Hoewel Marita
Beukers digitaal fotografeert, maakt ze voor fotocollages geen
gebruik van software programma’s. Door het eindeloos handmatig
verschuiven van verknipte of gescheurde foto’s, komen de nieuwe,
geconstrueerde composities tot stand.
Vorig jaar is uit de collectie van het Belasting & Douane Museum
een rijkswapenbord Invoerrechten en Accijnzen aan de Culturele
Raad van Maassluis, de huidige beheerder van het gebouwtje, in
bruikleen gegeven. Het rijkswapenbord, dat op de oostelijke gevel
van het huisje is bevestigd, is door de toegepaste techniek van de
kunstenaar op de fotocollage in veelvoud te zien. In werkelijkheid
gaat het maar om één enkel exemplaar!

André van Aarsen
Wim van Es
conservator
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In gesprek met...

André Piket
Hoe vond je dat?

Over douaneuniformen in
maatconfectie

‘Dat was tegen mijn zin, want ik wilde mij liever in het
vak bekwamen. Maar het was ook verrassend daar aan het
Voorhout. In het begin was het dwalen door alle gangen,
trappetjes en gangetjes om mijn kamer te vinden. Het
ministerie was gevestigd in een verzameling gebouwen die
allemaal aan elkaar verbonden waren. De voor ons bureau
eenvoudigste ingang was aan de Parkstraat. Van daar was
mijn werkplek goed te vinden.
Aan de overkant zat nog een stuk van de automatisering.
De koffie voor die afdeling werd daar in grote gamellen
over straat naar toegebracht met daarbij een plastic bak
met de gevulde en andere koeken. Het geheel ging onder
een theedoek en dan over straat. Ook waren er nog met
kolen gestookte kachels in de bureaus. Een bode zorgde
ervoor dat het ’s morgens lekker warm was.’

En waar kwam jij in het doolhof terecht?

Ik hoorde je laatst zeggen dat de Douane in de jaren
zestig overging van maatkleding naar maatconfectie
en dat jij daarbij ingeschakeld was; vertel eens?
‘Ik was ongeveer anderhalf jaar in dienst toen ik op de
eerste werkdag van het nieuwe jaar de mededeling kreeg:
“Je had in Den Haag moeten zijn”. De chef zei: “Ik wilde
het niet eerder tegen je zeggen want dan had je niet van
de feestdagen kunnen genieten”.

‘Ik kwam op een afdelinkje; een bureau met een chef, een
toegevoegde man, een secretaresse en ik zelf. Ik werd
administratief medewerker. Mijn eerste klus was helpen
bij de omschakeling van de uniformering van de douane.
Tot ver in de jaren zestig droegen die ambtenaren op maat
gemaakte uniformen van een stugge soort stof. Maar dat
was hoogst ongelukkig. Die kleding was wel goed voor
de buitendienst maar niet voor de binnendienst, en niet
representatief. De beslissing tot overschakeling naar een
tweekleurig uniform was al genomen. Dat zal via de Rijkskledingcommissie gelopen zijn.’

Bij welk onderdeel was dat?
‘In 1964 of 1965 ben ik aan de Breestraat begonnen. Ik
moet 17 of 18 jaar zijn geweest. Voor mijn examen MULO
had ik vakantiewerk gedaan bij het spoor en van daaruit
ging ik naar de Belastingdienst. Met een stel klasgenoten
ben ik er in gerold. Er kwam een man aan de deur die
vroeg of ik bij de Belastingdienst wilde werken. Voor je
het wist was je referendaris, althans dat dacht mijn vader.
Ik begon bij de Inspectie van de directe belastingen in
Leiden op de 1e afdeling. Het hoofd van dienst zetelde in
een statige kamer die je bij voorkeur achteruit schrijdend
verliet als je koffie gebracht had, en ik ging naar de cursus
voor adjunct commies titulair (ACT). Aangezien we al naar
het nieuwe kantoor bij het station waren verhuisd, moet
ik ongeveer in ’66 of ’67 naar het Ministerie zijn gedetacheerd.’

16

Waarop kwam het in de praktijk neer?
‘Ik moest bijhouden welke kleding aan individuele personen werd uitgereikt. En ik moest soms meehelpen bij het
uitdelen. Het was een landelijke operatie. Overal werd
de douane in het nieuw gestoken. Maar nu kregen de
douaniers maatconfectie in plaats van maatkleding die in
een fabriek in België werd vervaardigd. Elke ambtenaar
kreeg, zover ik mij herinner, een regenjas, twee jasjes, drie
broeken, overhemden en stropdassen en een pet. Geen
sokken, geen schoenen. En ze kregen handschoenen van
het merk Laimböck. De voorraad nieuwe uniformen kwam
deels naar het magazijn aan de Oranjebuitensingel in Den
Haag boven een kantoor van de Belastingdienst. De spullen
werden eerst gecontroleerd. Als het klopte, werd de betaling verzorgd.’

IN GESPREK MET...

Elke ambtenaar kreeg, zover ik mij herinner, een
regenjas, 2 jasjes, 3 broeken, overhemden en stropdassen en een pet. Geen sokken, geen schoenen.
En ze kregen handschoenen van het merk Laimböck.

Vanuit het magazijn werden individuele uitreikingen gedaan; medewerkers kwamen passen, waarna de kledingstukken eventueel werden aangepast aan de individuele
maten. Dat deed een kleermaker die ze, zoals dat in dat
vak heet, verpompte. Aan het magazijn was ook een magazijnbediende verbonden die na jaren saai massawerk in
een emmerfabriek opbloeide tot een punctuele beheerder
van de voorraden.
Toen kwam de grote uitreiking. Dat gebeurde overal in het
land waar douaneposten waren. Daar ging die kleermaker
naartoe met een bediende, samen met de chef en mijn
collega die noteerde wat iedereen had gekregen. Voor elk
kledingstuk bestond een voorgeschreven gebruiksduur.
Indien er eerder vervangen moest worden, werd om uitleg
gevraagd. Van iedere uniformdragende was er een kaart op
het ministerie waarop de stand van zaken werd bijgehouden. Dat was mijn voornaamste taak. Verder indexeerde ik
de verslagen van de Rijkskledingcommissie. Later in mijn
carrière heb ik bij FIOD documentatie weer met indexering
te maken gekregen. Daar ging het om jurisprudentie.’

Verliep de massale uitreiking altijd probleemloos?
‘In de meeste gevallen wel, maar bij de uitdeling in
Amsterdam ging het mis. Daar stond een grote uitreiking
op stapel. Een dag van tevoren kregen we het bericht
dat de labels aan de kostuums niet klopten: er stonden
verkeerde namen op. En daar moesten juist honderden
ambtenaren in het nieuw worden gehesen. Dat moest vlot
verlopen want het werk in de haven moest wel doorgaan.
Voor iedere ambtenaar was ongeveer een half uur uitgetrokken. Toen dreigde de uitdeling in de problemen te
komen, want je wist niet voor wie wat bestemd was.
De fabriek kon dat nog wel geïndividualiseerd aangeven.
We kregen een conversielijst waarop stond hoe het wel
moest. Toen heb ik samen met een collega in de kantine
van het gebouw aan de Wibautstraat een dag en een nacht
doorgewerkt. Na afloop ging ik in de vroege morgen naar
huis via het Amstelstation. De eerste trein was er nog niet.
Gelukkig kon de uitreiking alsnog doorgaan. Daar was ik
zelf niet bij. Dat deed de kleermaker met zijn assistent.’

of ze voldeden. De eisen verschilden per functie. Zoals bij
de zogeheten “zwarte bende” die bijvoorbeeld scheepsvisitatie deed en daarbij ruimen doorzocht.
Op een dag kwamen er twee verificateurs van een grenspost op bezoek voor een bespreking. De chef en de souschef waren weg. Alleen ik, de jongste bediende was er om
ze te ontvangen. Ik zag tegen dat gesprek op. Daarom ging
ik naar de directeur die ook over deze afdeling ging. En die
deed mij een oplossing aan de hand. Hij zei: “Ga maar achter dat grote bureau zitten met de secretaresse ernaast.
Laat de heren hun verhaal doen. Maar zeg niks toe. Je zult
zien: ze zijn als knipmessen, want zo’n jong broekje met
zoveel macht hebben ze nog nooit gezien.” En, jawel: het
werkte. Het ging over hun eisen, het ging over praktische
dingen.
Er waren bijvoorbeeld klachten over de lange polyurethaan
regenjassen, die waren niet altijd even praktisch. De klachten uit de dienst werden door ons bureau afgehandeld en
indien het structureel was op hoger niveau of er kwamen, na goedkeuring van hogerhand, aanpassingen in het
kledingpakket. Bovenministerieel werd over uniformering
gesproken in de Rijkskledingcommissie. Daarin zaten ook
de andere ministeries. Ook waren het Rijksinkoopbureau
en de keuringsdienst betrokken. Deze laatste dienst
onderzocht bijvoorbeeld de stof: ze keken naar sterkte van
schering en inslag, dus de weefselsterkte, kleurechtheid en
dergelijke. Zij bepaalden en controleerden de kwaliteit.’

Hoe lang ben je in die omschakeling bezig geweest?
‘Ik heb dat ongeveer een jaar gedaan. Toen volgde mijn
militaire dienst. Ik ging naar de Luchtmacht elektronische school in Nijmegen. Later werkte ik in de grotten bij
Maastricht bij The Second Tactical Airforce of Europe, terwijl ik in Tongeren in België gelegerd was. We werden elke
dag met een schoolbus naar de grotten vervoerd waar het
NAVO verbindingscentrum was gevestigd. Intussen bleef ik
de cursus ACT volgen, ook in militaire dienst. Na anderhalf
jaar luchtmacht ging ik terug naar Leiden. Mijn carrière in
de Belastingdienst eindigde bij FIOD Internationaal.’
Henk Duym

En iedereen was tevreden?
‘We hadden regelmatig contact met de Douane over de
praktische wensen voor die uniformen en zo vernamen we
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Koninklijke rondleiding
in de meivakantie

Wanneer?

Wist je dat in het museum heel veel kronen verstopt
zijn? Ga samen met onze koninklijke rondleiders op
zoek naar de kronen en het missende kroonjuweel.
Als je dat hebt gevonden, ga je samen met ons
koninklijk stel een prachtige eigen kroon of
scepter maken. Kom je ook?
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Kosten: 2,50 per deelnemer inclusief
materiaalkosten.

ZONDAG 26 APRIL EN WOENSDAG 29 APRIL,
RONDLEIDING MET WORKSHOP.
De eerste sessie start om 13.30,
de tweede om 15.00
DONDERDAG 30 APRIL, ZATERDAG 2 MEI,
WOENSDAG 6 MEI EN ZATERDAG 9 MEI.
Starttijden 13.30 en 15.00 uur

Strak in het pak!

Meivakantie
DONDERDAG 30 APRIL
TOT EN MET ZONDAG 10 MEI
GROTE KLEINE VRIENDJES ACTIE
Maak jouw eigen Vriendjes & Vriendinnetjes pagina
voor het museum zo mooi mogelijk en verdien ‘het
Grote Kleine Vriendjes certificaat’. Museumvrienden
kunnen we nooit genoeg hebben! Voor kinderen van
4 tot 12 jaar.
Dagelijks van 11.00 – 17.00 uur
Gratis deelname

Ontdek alles wat er te weten is over
het douane-uniform met een leuke
speur- en verkleedtocht door het
museum en kleur tenslotte je eigen
kostuum.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Dagelijks 13.00 – 16.00 uur
Gratis deelname

voor
meer info
.bdm
www

useum

.nl

De minister trakteert!
Ben jij binnenkort jarig? Hoera! Bij ons betekent dat een feest vol snoepen, spelen, speuren, zingen, verkleden,
knutselen en trakteren! Vier je verjaardag in het museum. Verkleed als minister van Financien
mag je voor één dagje uitdelen uit de Schatkist. Maar... wel eerst de code kraken. Meer weten?
Neem contact op ons feestteam via educatie@bdmuseum.nl
Wanneer: te boeken op woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur
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AG ENDA

voor
meer info
.b
www

dmus

eum.

nl

APRIL
Zaterdag 18 / ZIE TOELICHTING
Ook in april lichten we weer enkele bijzondere collectiestukken uit. Elke keer is dat een verrassing. Wordt het een
verhaal op zaal, een demonstratie in de tuin, een blik
achter de schermen, of meten is weten?
Tijd: 13.00 – 16.00
Kosten: reguliere entreeprijs
Zaterdag 18 t/m 26 / NATIONALE MUSEUMWEEK
Ons echte Goud! Mooier had het thema van deze
Museumweek niet kunnen zijn. Een week lang staat de spot
gericht op een bijzondere goudschat die vorig jaar opdook
bij een inspectie van het duikteam van de Douane.

Vanaf dit nummer starten we op deze plek een nieuwe
rubriek: Museumkids. We vragen ieder nummer aan kinderen
wat ze van het Belasting & Douane Museum vinden. De aftrap
is voor Robin (5). Misschien sta jij hier volgende keer wel!
Haar favoriete plek in het museum? Pfff, wat een
moeilijke vraag. Robin kan niet kiezen. Er zijn een
heleboel plekken die ze leuk vindt. Te beginnen natuurlijk op het DouaneDek. Eén van haar
favorieten daar is de scheepssimulator, waarmee
je met een douaneboot een snelle vaart maakt in de
Rotterdamse haven. Geconcentreerd staart Robin naar
het scherm. Het valt nog niet mee om koers te houden!
Een andere plek die ze heel gaaf vindt, is helemaal op de
allerbovenste verdieping van het museum: de wasbak
van het slikkerstoilet. Je moet hele grote rubberen handschoenen aan zodat je in de wasbak
“bolletjes” kunt vastpakken en afspoelen. Net
zo’n wasbak en net zo’n wc als er naast staat,
worden op Schiphol gebruikt om te controleren
of mensen dingen ingeslikt hebben die verboden
zijn. Als ze gepoept hebben op de speciale wc
(die trouwens ook gebruikt kan worden als je boven
bent en naar de wc moet), kunnen de bolletjes schoongespoeld
worden in de wasbak. Daarom zitten er van die dikke rubberen handschoenen bij – niemand wil natuurlijk poep aan zijn
handen!
Na het spoelen wil Robin ook nog gauw even naar het belastingplafond. Daar ga je op een bank liggen met je hoofd op een
lekker kussentje om naar een filmpje in het plafond te kijken.
Aan het einde wordt er een foto van je genomen die meteen te
zien is op het plafond. Hoe gaaf is dat!?
Om het bezoek helemaal af te ronden gaat Robin nog even
terug naar de kelder. Daar staat een grote doos Playmobil.
Eigenlijk speelt ze daar het liefst mee. Ze is er zo een uur mee
in de weer. Voor mama heeft het bezoek dan wel lang genoeg
geduurd, terwijl Robin nog lang niet is uitgespeeld. Na een dikke knuffel voor Doerak en een lekker drankje in het museumcafé
komt Robin met grote moeite mee naar huis: “Eerst wou ik niet
mee met mama, maar toen ik er was, wou ik niet meer weg!”

Zondag 26 / HET OUDE KANTOOR
Op zondag naar kantoor? Het moet niet gekker worden! Toch
kan het bij het museum een keer per maand. Beleef het oude
kantoor zoals een belastingambtenaar dat vroeger deed.
Tijd: 11.00 – 16.00
Kosten: reguliere entreeprijs, deelname: 2,50 per deelnemer
Zondag 26 / woensdag 29
KONINKLIJKE RONDLEIDING
Wist je dat in het museum heel veel kronen verstopt zijn?
Ga samen met onze koninklijke rondleiders op zoek naar de
kronen en het missende kroonjuweel.
Tijd: eerste sessie start 13.30, tweede sessie start 15.00
Kosten: reguliere entreeprijs, deelname: 2,50 per deelnemer

MEI
MEIVAKANTIE / GROTE KLEINE VRIENDJESACTIE
Maak jouw eigen Vriendjes & Vriendinnetjes pagina voor
het museum zo mooi mogelijk en verdien “het Grote Kleine
Vriendjes certificaat”. Voor kinderen van 4 tot 12.
Tijd: dagelijks van 11.00 – 17.00 uur
Kosten: reguliere entreeprijs, gratis deelname
MEIVAKANTIE / STRAK IN HET PAK!
Ontdek alles wat er te weten is over het Douane uniform met
een leuke speur- en verkleedtocht door het museum en kleur
tenslotte je eigen kostuum. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Tijd: dagelijks 13.00 – 16.00 uur
Kosten: reguliere entreeprijs, gratis deelname
MEIVAKANTIE / KONINKLIJKE RONDLEIDING!
Ga met onze koninklijke rondleiders op zoek naar verloren
kroonjuwelen in het museum. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Data: donderdag 30 april, zaterdag 2 mei, woensdag 6 mei en
zaterdag 9 mei.
Tijd: starttijden 13.30 en 15.00 uur
Kosten: reguliere entreeprijs, 2,50 per deelnemer inclusief
materiaalkosten.
Zaterdag 23 / ZIE TOELICHTING
In mei lichten we weer enkele bijzondere collectiestukken
uit. Elke keer is dat een verrassing. Wordt het een verhaal op
zaal, een demonstratie in de tuin, een blik achter de schermen, of meten is weten?
Tijd: 13.00 – 16.00
Kosten: reguliere entreeprijs, gratis deelname
Zondag 31 / HET OUDE KANTOOR
Op zondag naar kantoor? Het moet niet gekker worden!
Toch kan het bij het museum een keer per maand.
Tijd: 11.00 – 16.00
Kosten: reguliere entreeprijs, deelname: 2,50 per deelnemer

JUNI
Zaterdag 20 / ZIE TOELICHTING
In juni lichten we weer enkele bijzondere collectiestukken
uit. Elke keer is dat een verrassing.
Tijd: 13.00 – 16.00
Kosten: reguliere entreeprijs, gratis deelname
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