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Hendrik van der Mark (1922)

Smokkelwaar en
onderbroekenlol in
de grensstreek
Zijn vader Jan van der Mark werd in 1918 aangesteld
als soldaat-commies (douanier) op de doorlaatpost
in Ter Apel. Zevenentwintig jaar later kwam ook zoon
Hendrik van der Mark (87 jaar) bij de grensdouane
terecht. Anderhalf jaar later had hij het wel gezien daar
aan de grens. Op verzoek werd hij overgeplaatst naar de
binnendienst in Finsterwolde. Zijn vader hield juist van
de grens en kwam na Ter Apel op grensposten in Borkel
en Schaft (Noord-Brabant), Bourtange, Jipsinghuizen,
Bellingwolde en Vlagtwedde terecht. Van der Mark weet
nog goed wat zijn vader daar allemaal beleefde, onder
andere met smokkelaars. Ook zelf maakte hij aan de
grens bijzondere dingen mee.
Weer of geen weer, mijn vader was een buitenmens. Het
werk aan de grens trok hem dus wel. Na de mobilisatie
in 1918 is hij aangesteld als soldaat-commies in Ter Apel.
Dat was nog onder militaire tucht. Iedere drie maanden
kreeg hij een ander kosthuis. In 1922 trouwde hij met mijn
moeder en na een korte tijd in Noord-Brabant werd hij
overgeplaatst naar Bourtange.

In 1928 verhuisden we naar Jipsinghuizen. Daar
probeerden smokkelaars bij ons door het raam
naar binnen te kijken. We hadden gordijnen waar je
bewegingen doorheen kon zien. Zo konden ze mooi
controleren of mijn vader aan het werk was. Later heeft
mijn moeder een stuk stof achter de gordijnen genaaid
zodat ze er niet meer doorheen konden kijken. Toen
kwamen ze aan de deur. Mijn moeder deed open en dan
vroegen ze: ‘Is uw man er ook?’ Dan zei ze: ‘Nee, hij is
er niet.’ Maar ondertussen zat hij gewoon in de kamer
natuurlijk.
Verschillende keren heeft mijn vader samen met collega’s
smokkelaars betrapt. Er was allerhande smokkel. Voor
de oorlog smokkelden ze margarine, dat was daar
goedkoper. En in de periode november tot februari, de
periode van de nieuwjaarsvisites, Duitse zelfgestookte
jenever. Ik weet nog goed dat mijn vader een keer
thuiskwam met een hele partij boter. Hij had ook een
lading petten en klompen bij zich. De smokkelaars
hadden de kistjes met boter op de rug vastgemaakt met
riemen, en net toen ze de brug over moesten, werden ze
gepakt. Ze wilden natuurlijk niet herkend worden, want
dan zouden ze ook nog een boete krijgen. Dus wat deden
ze? Ze probeerden te ontvluchten. Dan schoven ze snel
die kistjes over hun hoofd, maar dan gingen hun petten
ook mee. En zonder klompen konden ze sneller lopen, en
bovendien een stuk stiller. Zo kwam mijn vader dus terug
met niet alleen boter, maar ook met een heleboel petten
en klompen.
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liefdes in oorlogstijd, maar ook verhalen
Alle verhalen zijn geplaatst op de website
van uitwisselingsstudenten en Nederlanvan
hetdeGroninger Forum. Ze dienen
ders die de afgelopen jaren vlak
over
alsverhalen
belangrijke basis voor het uitgegrens zijn gaan wonen. Het zijn
breide
publieksprogramma van ‘De Grens
van mensen en hun geschiedenis,
familiedrama’s, geluk en verwachtingen.
Voorbij’ en zijn verbeeld in videoportretten
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De verhalen zijn verzameld, de videoportretten
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alles samen, in de vorm van een bijzondere
talkshow met vele extra’s. De presentatie is in
handen van Brecht van Hulten, bekend als prestraatthEatEr
sentatrice
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Maar er werd ook vee gesmokkeld bijvoorbeeld, en eieren.
Die waren daar een cent goedkoper dan hier. Mensen
hadden geen geld en probeerden op deze manier wat
bij te verdienen. Het werk van mijn vader was niet altijd
ongevaarlijk. Mijn moeder heeft vaak in angst gezeten. We
woonden dicht bij de grens, en dan hoorde ze ’s nachts wel
eens geschiet. Er is één keer een ongeluk gebeurd. Er waren
smokkelaars in het veld, en toen ze weer thuiskwamen was
1 zoon weg. Bij dag zijn ze gaan zoeken en toen lag hij dood
in het veld. Doodgeschoten door de Duitse douane. De
officier van justitie kwam een onderzoek instellen; ik zie zijn
koets nog voorbijrijden.
Er woonden mensen zo dicht aan de grens, als ze in de
zijdeur stonden konden ze zo een fles jenever de grens over
gooien. Die mensen hadden een hondje, en als wij daar
in de buurt aan het posten waren, sloeg het hondje aan.
Dan kwam de vrouw des huizes in haar ondergoed naar
buiten, met een stallantaarn, mompelend: ‘Ik dacht al dat ik
commiezen zag.’ Maar doordat zij met die lamp om het huis
liep, werden de smokkelaars geseind.

Zo waren aan beide kanten van de grens hulpjes, die
allerlei manieren hadden om smokkelaars in te lichten.
Dan hingen ze bijvoorbeeld mannenonderbroeken met
lange pijpen aan de waslijn. Als de pijpen naar beneden
hingen waren er commiezen, als de pijpen naar boven
hingen, in de vorm van een V, was het veilig. Voor ons
was het de kunst om daar ongezien te komen.
Omdat er zoveel smokkel was, en ook illegale
grensoversteek, hielden we alles nauwlettend in de
gaten, vooral ‘s nachts. Zo zat ik op een zondagnacht
met een collega in het veld toen we mensen hoorden
praten. Een man en een vrouw. Wij erachteraan,
want we dachten dat ze wat illegaals van plan waren.
Ze gingen een huis binnen. Toen we over de doeken
voor het raam naar binnen keken, zagen we dat daar een
vrouw in de bedstee lag te bevallen, van een tweeling.
Haar man had de vroedvrouw opgehaald. Wij hebben ons
maar netjes teruggetrokken. Tja, de normale dingen des
levens gingen natuurlijk ook gewoon door. Dat vergaten
we wel eens… n
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