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rietsoort), als vader te kruisen, met 100 POJ als moeder. De monumentale Harmonie of
Sociëteit, Hoofdgebouw en Laboratorium getuigen van het grote belang ervan.
Van Pasuruan kwam een “jamboe menté” (Cashewnoten) onderneming in Situbondo aan de
beurt.
Deze cashewnoten-bomen
groeien alleen op arme,
droge en schrale gronden
en vormen een goede bron
van inkomsten voor de
bevolking. We noemen
deze steenvruchten ervan,
de cashewnoot, ook wel
een uitwendige steenvrucht.
Het zoet zure vruchtvlees
wordt ook gegeten in
“roedjak
manis”
(een
pittige
ketjap
manis
Kaart 6 Op weg naar Kalisat
vruchtensalade van fijn
gesneden ananas, jonge halfrijpe manga's, komkommer, Indische koolraap (“bekowang”),
“nangka” (Jack fruit) en “blimbing” (starvrucht))
die je in de gekruide saus doopt. Deze lekkernij
wordt meestal na de middagrust geserveerd.
Op de hoofdweg van Situbondo naar Bondowoso
ligt Gardu Atak. Hier vandaan gaat een
slingerweg naar Kalisat. Over een afstand van
ongeveer 44 kilometer stegen we van ongeveer
50 meter boven zeespiegel naar 1.500m en dat
betekende wel een hele klus voor de Toyota met
Hidayat aan het stuur, die bovendien de vele
kuilen en losgeraakte stenen moest ontwijken. Foto 89 Neushoornvogel
We hadden voor dat stukje weg een uur of vier
nodig. Op zich was het een mooi nog ongerept tropisch bebost gebied naar de Kawan Ijen,
waar de neushoornvogels nog goed vertegenwoordigd zijn en ook de Atlas vlinders in grote

Foto 90 De kleurenpracht van de Atlas vlinder
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getalen rondfladderen. Ik had er zelf tot nog toe hooguit één of twee bij elkaar gezien, maar
nu zagen we er een heleboel tegelijk. Het motief of de tekening van de vlinders was vrijwel
hetzelfde, alleen anders gekleurd. De natuur bepaalt haar eigen wetten en wij kunnen alleen
maar constateren en beamen dat het artistieke talent van de natuur feilloos is en ervan
genieten.
Verder kwamen wij af en toe bosbewoners tegen die op een
smalle, uitgeholde bamboestronk met een rechthoekig klankgat in
een soort Morse elkaar bereikten en zo onderling in verbinding
stonden. Ik vroeg ze waarvoor ze het gebruiken. Ze vertelden dat
het systeem vooral 's avonds gebruikt werd voor de plaatsbepaling
en om het doel van hun bezigheid, zoals het huiswaarts keren of
het naar de dokter gaan, te communiceren. Alles volgens een
overleveringscode van jaren her. Bert Jensema vond het een
zodanige mooi apparaat dat ik er een voor hem heb gekocht.
Hopelijk heeft zijn partner, Marijke Elstak, deze Tong Tong of
kentongan als herinnering aan Bert nog steeds in haar bezit. Elke
keer als ik hem ontmoette had hij het er over.
Foto 91 Tong Tong

Zo zoetjes aan kwamen we op negenhonderd meter hoogte aan,

waar de koffieplant van de Arabica
koffie in nette rijen, om de pluk te
vereenvoudigen, de hellingen tooit.
De Arabica koffie gedijt alleen
maar op hoogtes vanaf duizend
meter en draagt veel meer vruchten
dan de Robusta. Vandaar dat de
Indonesische bunzing of wel de
Luwak rijpe rode koffiebonen van
de Arabica lekkerder vindt dan die
van de Robusta. De uitwerpselen
van de Luwaks, die dan ook
hoofdzakelijk rijpe rode bonen eten,
worden door de bevolking gezocht
en verwerkt tot Luwak koffie. Dat is
een van de redenen waarom deze Foto 92 Luwak in de koffiestruik
koffie zo duur is. Een andere reden
is het feit dat de opgepeuzelde koffiebonen in de maag van de Luwak op een “natuurlijke”
wijze, niet te veel of te weinig, fermenteren door de inwerking van de maagsappen van het
dier op het vruchtvlees van de koffieboon. De koffie steenvrucht wordt in de uitwerpselen
verzameld. Tegenwoordig wordt de Luwak koffie volgens een industrieel proces verkregen
door de luwaks, in grote getalen, te fokken en met rijpe bonen van de Arabica koffie te
voeden. Indertijd was daar nog geen sprake van.
Op de driesprong naar Sempol gingen we links naar Kalisat waar zich de “passangrahan” van
de grootste Arabica koffie onderneming van Oost Java bevond. Toen ik jong was, werd een
Passangrahan eigenlijk gecreëerd voor de opleiding en de vervolgscholing van de aan de
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Tropische landbouwscholen in Deventer en Jember (Oost Java) afgestudeerde planters van de
bergcultures 5 en voor het houden van seminars. Wanneer de kersverse planters her en der
geplaatst zijn, worden de slaapplaatsen, keuken, de eetzaal en de recreatielokalen gebruikt
voor bezoekers van omliggende ondernemingen en hun gezinnen. Dit waren altijd
hoogtijdagen van jewelste.
Deze keer kwamen wij op goed geluk, maar
als het vol was dan hadden wij pech gehad. De
“passangrahans” worden nu gebruikt voor de
“Agro Wisata” of wel Agricultuurtoerisme. De
overnachtingservice omvatte alleen maar
voorzieningen om te mandiën, de tanden te
poetsen en een slaapplaats onder een goede
dikke “slimuts” (dekens) waarvoor bij aankomst een voorschot betaald moest worden.
Voor het avondeten en ontbijt moest echter
zelf gezorgd worden. Van tijd tot tijd is
behelpen wel gerechtvaardigd en hoef je niet
altijd “de Grote Mijnheer uithangen”. Nadat
Foto 93 Pikoelan
we ons lekker uit een mandiebak met een
“Gajung”
(een
kleine
geëmailleerd
zwartgedeukt schepemmertje met een houten middenhandgreep) met een flinke plens water
hadden opgefrist, zochten we een plaatsje in een ouderwetse planterstoel op de voorgalerij.
Van daaruit had ik een goed zicht op de verkopers die, met hun “ge-pikoelande” culinaire
haute couture, voorbij liepen en hun gerechten aanboden.
Nasi Goreng Speciaal met garnalen, gevaarlijk voor racekak
met remsporen.
Soto Ayam met lontong te licht, voor die twee kaaskoppen,
net als toen aan de bakstafel: het hoeft niet lekker te zijn als
het maar veel is en pijn
doet. Dus afgekeurd!!
Lang gewacht, maar toch
gekregen, want wie kwam
er voorbij? De Saté Ayam
van een Madoerees met
rood wit gestreept omblongFoto 94 Sate Ayam
omblong hemd. We riepen
hem meteen naar binnen en
begonnen met het keuren van zijn waar. Het vierkante rooster
werd aan één zijde gebruikt, dus alle vleesjes werden samen
gaar, de “arang” (houtskool) was overal wit gloeiend dus
geen vlam: OK. Mooi gesneden borst, dij, pootvlees op de Foto 95 Madoerees in Omblong
Omblong

5

De teelt van gewassen die tegen hellingen aan groeien zoals koffie, thee en cacao

60

Deel 3.c. Marskramer (1983-1987)
duurste bamboesaté stokjes gestoken: OK. Ook het goedkoopste doch lekkerste namelijk de
velletjes, het vet en het restvlees waren om en om aan de bamboestokjes gestoken dus: OK.
De katjang saus was op dikte met fijn “ge-randjangde” (gesneden) uitjes en op de rand van
het bord een likje “sambal oelek” met “jeruk Nipis” (soort citroen). Eveneens OK. Last but
not least was de warm gehouden rijst in een bamboe stomer rul en vol korrelig. Uitstekend!!!
Ik bestelde voor Mossinkoff en Jensema elk
vijftig stuks en voor mij idem, per portie fifty
fifty vol vlees en velletjes. Veel te veel zeiden
ze, doch uiteindelijk werden er toch nog vijf
en twintig extra velletjes erbij genomen. In de
volksmond noemen we dat hier in Indonesië
“saté laller” (saté zo klein als vliegen). Deze
benaming heb ik mijn twee vrienden maar
niet genoemd en uitgelegd. Stel je voor dat ze
dit letterlijk nemen en denken dat het
werkelijk kip saté met vliegen was, dan zijn
wij in de aap gelogeerd. Ik moet er niet aan
Foto 96 Rijststomers
denken. Samen met “bir” Bintang van de
Administrateur, die we bij de “djongos”(bediende) tegen een zacht prijsje hadden geritseld,
was het een uitermate geslaagd diner geworden.
“Djongos”(huisbediende) en “Baboe” (dienstmaagd) zijn verboden woorden omdat zij tijdens
de koloniale tijd een slaafse functie hadden bekleed. Met een volle maag hebben we daarna
lekker rondgewandeld op zoek naar een eettent voor een warm ontbijt voor de volgende
ochtend. Het begon al flink koud te worden en zelfs met een pullover was het nog te koud.
Lekker of niet lekker voor de maten, bestelde ik, zonder ruggespraak, bij een rijdende venter
“Bubur Ayam” (dikke rijstebrij in kippen-kaldoe
gekookt). Dit was ons ontbijt dat hij, om vijf uur in
de ochtend, bij de passangrahan voor ons klaar
moest komen maken. De “Bubur Ayam” wordt in
een diepe kom geserveerd en is gedrapeerd met
gerafeld kippenvlees, waarvan de “kaldoe” is
getrokken, “tja-kwee” (Chinees geknipt brood),
“kacang goreng” (geroosterde pinda’s), fijn
gesneden peterselie, gefruite “bawang putih”
(knoflook ringetjes), en een half gekookt ei. Het
geheel wordt afgerond met een sausje “ketjap asin”
(zoute ketjap) met fijn gesneden lombokjes. Wie
dit gerecht niet lekker vindt, is van de ratten
besnuffelend. Vooral in de bergen is Bubur Ayam
zowel als ontbijt als laat in de avond als afzakkertje
erg gewild. Vooral omdat je er voor het slapen Foto 97 Bubur Ayam
gaan een lekker warm gevulde buik van krijgt en er
dan tot aan middag tegen kunt.
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Na het ontbijt, dat bekroond
werd met een tweede portie of
meer, rekenden wij af voor ons
logies en reden met goede moed
verder. We stopten bij de
parkeerplaats en gingen te voet
verder over een slingerend pad
dat naar de bergketen van het
Ijen Plateau leidde. Destijds
deed ik er, hijgend en zuchtend,
twee en half uur over om bij de
krater te komen. Zigzaggend
over het, door de zwaveldragers
permanent vastgelopen voetpad,
ging het ons beter af dan zelf,
een ogenschijnlijk kortste weg,
te kiezen.
De zwiepende zwavelpikoelans
van de dragers wegen wel 60 tot
80 kg elk. De zwaveldragers zijn
de armsten onder de armen en Kaart 7 Oostelijk Oost Java
worden zelden ouder dan vijftig
jaar vanwege zwaveldampen. Zij verdienen nauwelijks het Indonesische minimumloon van
toen, ik meen dat het toen ƒ 5,00 was. De gewonnen zwavel wordt gebruikt voor de suiker- en
rubberindustrie.

Foto 98 Zwavel drager, het delven en de verpakking ervan
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Op de Kawah Ijen is ook een Zwitsers tintje
te zien, want hier in Indonesië groeit de
edelweiss overweldigend. We bevinden ons
nu op 1.500 m hoogte en tot aan de randen
van de krater gaat de bebossing langzaam
over naar dwergpijnbomen en bloemflora.

Foto 99 Kawah Ijen

Naar mijn mening is de Ijen veel gastvrijer en
vriendelijker dan de Bromo. De hellingen van
de Ijen zijn bedekt met de typische flora en
fauna van het tropische regenwoud. Terwijl de
flanken van de Bromo immens, groots en
overweldigend zijn met haar woeste Foto 100 De Indonesische Edelweiss
zandzeevlakte en op de top een nog altijd
dreigende en geniepige borrelend werkende krater heeft. Alleen de zonsopgang daar is
indrukwekkend.
De Kawah Ijen daarentegen is met zijn
kratermeer, waar ’s nachts het “blue fire” te
zien
is,
letterlijk
en
figuurlijk
adembenemend. De enige andere plaats op
de wereld waar deze kratermeren, die blauw
oplichten, ook te vinden zijn is op IJsland.
Wij drietjes genoten, na onze tocht over het
zware bergpad van de zwaveldragers, van
het prachtige uitzicht dat het giftige en
slopende werkterrein van zwaveldragers ons
bood. Voor ons was het een openbaring dat
de natuurlijke rijkdommen van ons Indië
onder zulke slechte omstandigheden op een
primitieve wijze werden geëxploiteerd.

Foto 101 Fosfor branden op de Ijen (Blue Fire)

De terugtocht was ogenschijnlijk makkelijker dan we gedacht hadden, maar het dalen zelf was
toch wel linker. Toen wij het pad van de zwaveldragers volgden, ging het ons beter af. We
daalden zigzaggend af om de snelheid te beperken, maar desondanks gleden we legio keren
uit en was het dus nog steeds oppassen geblazen. Ondertussen keken we uit naar struiken en
kleine boompjes die als noodstopgreep functioneerden.
Toen we tegen 11.00 terugkwamen voelden de “oude” mannetjes zich sterk genoeg om de
reis, via Licin, te vervolgen naar het beschermd natuurgebied Baloeran waar de “bantengs”
(wilde Javaanse buffel) nog volop leven.
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Hidayat had een gat in de dag gesnurkt en
was daardoor in staat de zware tocht, nu
gelukkig wel over een aanzienlijk betere weg,
naar zuidelijk gelegen Licin voort te zetten.
In Baloeran heeft het hoofd van het
“Perhutanan” (het Staatsbosbeheer), die ik
eerder had leren kennen, ons vakkundig het
gebied getoond. Hij vertelde ook dat de
bevolking de wilde Buffalo stieren heeft
weten te kruisen met de lokale karbouw.
Deze halfbloed buffels zijn veel sterker en
daardoor beter geschikt voor het ploegen van
de sawah 's.
Foto 102 Banteng (halfbloed Karbouw)

Het gebied is tijdens de Oost Moesson (de
droge tijd) zeer droog en bij een permanente
drinkplaats, waar altijd water is, konden wij
vanuit een observatiepost in de bomen de
bantengs en kanjils (kleine hertjes) ongestoord
gadeslaan.
Een onvergetelijke dag!
Foto 103 Baluran nationaal park

We vervolgden de noordelijke Postweg route
van Banyuwangie naar Surabaya en reden van
Baloeran naar Situbondo. Daar was een kleine tuin waar een tiental mangabomen stonden van
de soort Manalagi van Situbondo. Met een gewicht van 1 tot 1,5 kg per stuk is dit een reus
onder de manga's! De manga wordt in tweeën gedeeld door hem tot aan de pit door te snijden

Foto 104 Manga van de boom tot op het bord

en vervolgens wordt het vruchtvlees tot een raster van kleine dobbelstenen getransformeerd.
Lekker smullen, zonder dat je je handen vuil hoeft te maken. De eigenaar kwam ik tegen toen
hij zijn manga's naar de pasar pikoelde en ik via Situbondo naar Bali ging. Ik wist toen niet
wat ik zag, zulke grote manga’s had ik nog nooit eerder gezien. Vanaf die tijd kreeg ik, als het
mangatijd was, altijd een seintje van hem wanneer zijn vruchten weer rijp waren. Dan kocht
ik altijd, voor de hele Signaal goegemeente en andere vrienden, vrijwel zijn hele oogst op.
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De tocht werd voortgezet en in Ngopak
Kedawung, het dorp waar zich ook de
Suikerfabriek Kedawung bevindt, zagen we
wonder boven wonder nog een rijdende
stoomloc, die tuffend een lange rij lorries
voorttrok die vol lagen met pas gesneden
suikerrietstengels. De brandstof voor de
stoomlok, ampas (gemalen en gedroogd
suikerriet), lag in balen in de laadwagon die
direct achter de lok was gekoppeld.
Deze reis, die ik met veel plezier samen met
Jensema en Mossinkoff heb ondernomen, was
Foto 105 Stoomtrein voor suikerriet transport
bedoeld om hen mijn hernieuwde kennismaking
met de “Grote Oost” (Nederlands Indië), waar
ik zo aan gehecht was, te laten meebeleven. Voor mij was het ook een genoegdoening voor
hun bijdrage aan het NTCS-gebeuren en ook voor de keren dat we elkaar hebben bijgestaan
tijdens onze Marinetijd.

Deel 3.c.4. Nu tijd om het eigen bedrijf vorm te geven
De bezoeken van MINDEF werden schaarser en de voortgang van de aankoop van de VSPfregatten vorderde gestaag. Piring (KTZ Schotel) en vele anderen zag ik voorbij drijven. Ook
kwam Ir. Jan Los die tot mijn schrik alleen was, zonder Bill Kool. Hij was namelijk niet
langer Hoofd Scheepsbouw van MINDEF, maar Hoofd Verkoop van RDM/WF. In die tijd
leidde de forse budgetoverschrijding in het Walrusklasse Project tot felle debatten in de
Tweede Kamer over wat nu genoemd wordt de “Walrus affaire”.
Volgens de kombuisgeruchten in de Marine was deze
budgetoverschrijding het gevolg van de verbetering aan
het ontwerp tijdens de bouw. Deze aanpassingen waren
onder andere noodzakelijk om een ongeval, zoals dat de
USS Tresher in 1963 is overkomen, die met man en muis
was vergaan, te voorkomen. Bij het onderzoek naar de
oorzaken van het ongeval door de US Navy bleek
ijsvorming in het plansysteem de boot uiteindelijk fataal
te zijn geworden en was het in een oogwenk aan de
haaien was overgeleverd. Om dit euvel en andere
Foto 106 Met man en muis vergaan
onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen waren
wijzigingen in vele systemen noodzakelijk. Doordat deze tijdens de reeds vergevorderde
bouw van de boten als meerwerk moesten worden geïmplementeerd, rees het budget de pan
uit. Omdat de Admiraliteit de veiligheid van mens en schip de hoogste prioriteit had gegeven
werden de onvermijdelijke overschrijdingen van het budget geaccepteerd. De Tweede Kamer
werd hier niet tijdig over geïnformeerd en stelde een onderzoek in naar de schuldvraag, want
er moest en zou bloed vloeien. Er moesten koppen gesneld worden en de ongelukkigen waren,
volgens zeggen, en als ik zit te liegen dan lieg ik in commissie, viceadmiraal Hulshof, de KM
kroonprins en Ir. Jan Los.
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Deel 3.c.4.i. Het inventariseren van de afzetmarkt
Zo kwam het dus dat Jan Los als RDM medewerker betrokken raakte bij het onderhoud van
de Indonesische korvetten en leveringen aan de VSP-fregatten. Hij introduceerde mij bij De
Groot Mecorp bv, een bedrijf waar ook van mijn tweede jaar ED-er, (De Rijk) werkzaam was.
Dit bedrijf maakte gebruik van de “blauwe maffia” van gepensioneerde kopstukken en hield
zich bezig met het verstrekken van technische adviezen. Ook leverde zij als technische
groothandel scheepsonderdelen en installatie. Deze handel kwam ook in mijn kraam van pas
omdat zij vooral gespecialiseerd waren in de levering van onderdelen voor de op de
Nederlandse werven gebouwde schepen. Daaronder vielen onder andere de Wilton Feyenoord
korvetten, de Van Speijk fregatten en later ook de Mijnenjagers van De Noord.
Ik was toen al op kleine schaal begonnen om me te oriënteren over de wijze waarop ik mijn te
vormen “imperium” moest opzetten. Al eerder vermeldde ik dat dikke vrienden was met de
short stay Signaal mannen. Van hen had ik gehoord dat Signaal niet alle onderdelen voor zijn
radar, sonar en wapensystemen zelf maakte, maar deze overwegend van firma’s als
Raytheon 6, BS 7 en andere firma's betrok. Deze kennis benutte ik later om ook de ASLOG
(Angkatan Staf Logistiek) van Eskader Oost (ARMATIM-AL) , PT-PAL (ME Surabaya)
waar ik goede ingangen had, te paaien. De commandanten van schepen van ARMATIM-AL
hadden voor hun schip een eigen budget dat zij naar eigen inzicht mochten besteden. Ik kreeg
van hen herhaaldelijk vragen om hen rechtstreeks van Signaal artikelen te leveren. Het spreekt
voor zich dat zij daar soms erg creatief mee omgingen opdat zij er maximaal profijt van
konden hebben. Niet alleen werd er op deze wijze verdiend omdat de tussenhandel er zo
uitgehaald was, maar ook aan boord door de betrokken partijen, voor eigen gewin,
deelgenomen werd aan de handel. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig! Je
kunt dus op je vingers natellen dat deze handel, ook voor de vaste leveranciers van
ARMATIM, floreerde. Stap voor stap leerde ik van mijn “short stay” Signaal collega’s wat de
oorspronkelijke fabrikanten waren van de “Signaalproducten”. Van mijn AL collega’s leerde
ik eerst de relatie tussen hun codering, gebaseerd op het NATO stocknummer, en het
artikelnummer kennen en later ook de codering voor de locale tenders tussen AL en
leveranciers (Indonesische NV). Het was nu de clou om er achter te komen welke PT
(leverancier) de speciale oogappel van de AL was, omdat die vast en zeker de “tender” zou
gaan winnen. Je ziet dus dat ik uiterst voorzichtig de kneepjes van het vak moest leren en alle
zeilen, afhankelijk van de windrichting, moest bijzetten om er een graantje van mee te pikken.
Mijn rechtvaardiging voor de manier van zaken doen is gebaseerd op de criteria waarop dat in
Indonesië wordt gedaan. De vraag of iets gepast is of niet, is een gewetenskwestie. Als
iemand zegt; “dat kun je toch niet doen”, moet je dat gewoon negeren en je schouders
ophalen. Want je kunt het rechtvaardigen door ervan uit te gaan dat als jij het niet doet,
iemand anders het vast en zeker wel zal doen.

6

Raytheon Company is een Amerikaans defensie- en technologiebedrijf. Het bedrijf telt 73.000 werknemers en
behaalde in 2006 een winst van 955 miljoen euro bij een omzet van 15 miljard euro. Raytheon haalt meer dan
90% van haar omzet uit defensiecontracten en is wereldwijd het op vier na grootste defensiebedrijf.
7
Nu BAE Systems plc (LSE: BA) is een Britse multinational op het gebied van defensie, veiligheid en luchtvaart
met hoofdzetel in Farnborough (Hampshire) in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft wereldwijde belangen, met
name in Noord-Amerika via haar dochteronderneming BAE Systems Inc.
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Omdat mijn taak bij Signaal nog niet was beëindigd kon ik me natuurlijk niet nu al in hun
vaarwater begeven. Daarom hield ik me in mijn vrije tijd vooralsnog alleen maar bezig met
het inwinnen van informatie over en het selecteren van de geëigende Indonesische
leveranciers. Daarbij beperkte ik me overigens niet alleen tot TNI-AL, maar ook andere
industriële sectoren.
Deel 3.c.4.ii. Henk Visser trekt bij me in en ik ga er met hem op uit
Sinds de terugkeer van Hélène naar Nederland was de functie van Henk Visser bij R&H) in
Indonesië permanent geworden en heb ik hem in huis genomen gedurende de tijd dat hij een
woning aan het zoeken was. In deze periode werden we vaste stapmaten en hebben heel Oost
Java en Bali afgestruind. Eén van onze favoriete plekjes, waar we vaak kwamen, was de villa
van Philips in Trètes, waar wij als werknemer van Signaal gebruik van mochten maken. Dit
was lekker goedkoop en van alle gemakken voorzien zoals een zwembad met alles erop en
eraan en heerlijk ingericht in “tempoe doeloe” (vervlogen tijd) stijl. We werden er als de
“tuan besar” verzorgd.
De andere lustoorden waren ontegenzeggelijk de bergcultures van de onderneming
Kendenglembu, waar rubber, Robusta koffie, cacao en rode klappersuiker verbouwd werden.
Vandaar uit bezochten we de strandpost Grajakan van het Boswezen op het “schildpadden
strand” Sukamade in het natuurgebied Alas Purwo op het uiterste puntje van Oost Java. De
administrateur, een goede vriend van Alex Iskandar 8, van Kendenglembu in Kalibaru,
gedroeg zich als een “heerschap” of “Radja Bamboe” net als in onze tijd. Dat soort van
eigenschappen uit die tijd liggen me wel, streng, ijverig doch rechtvaardig. Deze baas was dus
uit het goede hout gesneden en heette Pak Yunus. Hij ging er prat op dat hij, net als de
Hollandse eigenaar in de “Jaman Belanda” (Hollandse tijd), zijn onderneming, een
Staatsonderneming van 1500 hectare, vanuit zijn schommelstoel kon runnen.
Tangentiële doorsnede van een 4-jarige stam:
0 = merg
1 = grens jaarring
2 = harskanalen
3 = primaire mergstralen
4 = secundaire mergstralen
5 = cambium
6 = mergstralen in de bast
7 = kurkcambium
8 = bast
9 = schors
Foto 107 Tangentiale doorsnede
van de rubberboom

8

Alex was geadopteerd door “opa” Prentice waar ook Jan Willem een aantal jaren in huis is geweest.
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Om te kunnen bepalen tot waar de snijder het
cambium van de rubberboom 9 elk jaar mag
aansnijden wordt een zogenaamde jaarboom
gebruikt. Op de stam van die boom wordt, voor
een periode van ongeveer 8 jaar, met verf op het
snijvlakgedeelte de planning voor het aansnijden
van het cambium gemarkeerd. Nadat het
aansnijden op dat snijvlak is voltooid, moet voor
de volgende 8 jaar worden gewisseld naar het
snijvlakgedeelte aan de andere kant van de
boom. Dus na een herstel (rust) periode van
eveneens 8 jaar mag weer gesneden worden. Een
Foto 108 De rubberplantage
goed gesneden rubberboom kan 20 à 30 jaar
productief zijn. Op deze wijze wordt de
jaarboom niet alleen gebruikt voor de planning, maar is hij ook representatief voor de
realisatie daarvan. Een zeer lange grote
investering van de “koloniale” Hollanders! Eerst
het land ontginnen, vervolgens de geoculeerde
rubberplant in de Nursery kweken, daarna de
jonge boompjes planten en na 8 jaar pas is de
boom productief. Maar, bedenk wel, dat er met
de introductie van deze systematische werkwijze
iets groots is verricht!!!
De cupjes waarin de latex wordt opgevangen
worden in jerrycans geleegd en op het weegpunt
gewogen. In de fabriek worden de jerrycans
nogmaals
gewogen,
waarbij
ook
de
Foto 109 Het rubber cupje
weeromstandigheden worden vermeld (regentijd
en droge tijd). De kwaliteit van de latex is
namelijk omgekeerd evenredig met de hoeveelheid (regen)water die er in aanwezig was.
Daarna wordt de latex gemengd met mierenzuur en
water waardoor het in de stollingsbakken de
gelegenheid krijgt om te stollen. In de
stollingsbakken bevinden zich scheidingsplaten
waartussen de geprepareerde latex in afzonderlijke
vellen stolt. Het overtollige water wordt uit de
bakken afgepompt en de gestolde witte latex vellen
worden vervolgens in rolpersen op dikte geperst.
De witte latexvellen worden daarna weer gewogen.

Foto 110 Het stollen van de latex

9

Zie achtergrond informatie: Rubber
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De witte vellen gaan dan de rookkamers in om
opgepiept te worden in een oven die gestookt
wordt met gekapte oude rubberbomen of
stammetjes van geoculeerde koffiebomen. Na
de vastgestelde rooktijd worden de, nu bruin
geworden,
smoke-rubbervellen
uit
de
rookkamers gehaald en weer gewogen. De
smoke-rubber vellen worden gecontroleerd op
schoonheid en vuiligheden en vervolgens in

Foto 111 Het drogen van de latex

balen 50 kilo geperst en geregistreerd. Deze
productiestaten worden, net als toen, naar het
hoofdkantoor gestuurd. De “eigenaar” in het
verre Holland, wist op die manier precies wat
de verliespercentages, afhankelijk van de
weersomstandigheden,
van
het
productiesegment waren. Als het nodig was
kon hij dan, op grote afstand en vanuit zijn
schommelstoel, uitbranders, op de “de kop
van Jut” van de Administrateur, laten vallen. Foto 112 Gereed voor de verkoop
Pak Yunus zat zich op zijn borst te rammen
dat hij op dezelfde wijze Belanda QC (Hollandse regie) voerde en dus het woord “corruptie”
niet in zijn woordenboek had staan.
Pak Yunus is later de hoogste baas van het
conglomeraat van Staatsondernemingen of
wel
PTPNRI
(Perusahaan
Terbatas
Perkebunaan Nusantara) geworden. Tijdens
latere ontmoetingen met hem, bij de
leveringen van smoked rubber aan mijn eigen
rubber business, bleek dat hij het minder
nauw nam met het woord corruptie dan hij
eerst wilde doen geloven.

Foto 113 Met de Land Rover Defender door de rivier
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Foto 114 Zandstranden in het natuurpark Sukamade

Van de passangrahan van Kendenglembu, waar wij vaak logeerden, huurden we van de
onderneming een Land Rover Defender en een opzichter van Pak Yunus ging mee als
chauffeur en gids. De trip leidde over een ontzettend slechte onverharde weg via twee, tot kuit
hoogte, stromende rivieren naar het schildpadstrand van Sukamade.
Op het stranddomein komen de reuze
schildpadden van 100-150 kg, 's avonds aan
land.

Foto 115 Op weg naar de legkuil

Nadat zij een kuil hebben gegraven, leggen zij
er ongeveer 100 eieren in. Daarna begraven ze
hun legsel en vertrekken weer naar zee. Het
strand wordt in de legperiode door het Foto 116 Het leggen van de eieren in de nestkuil
Binnenlandse Bestuur, in het bijzonder in de
nacht, goed bewaakt om stroperij tegen te gaan.
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De leg wordt geobserveerd en daarna
opgegraven om vervolgens in een legbatterij
weer te worden herbegraven. Na acht weken
komen de eieren uit en worden de kwieke
eigenwijze schildpadjes losgelaten terwijl de
zwakkere exemplaren nog gedurende twee
dagen in een bad aansterken voordat ze aan
de natuur worden terug gegeven

Foto 117 Uitgegraven eieren

Een ander optrekje dat mijn voorkeur genoot,
om het geruchtmakende werk en de kennissen
kring van Surabaya te ontvluchten, was de
strandpost Gradjagan met passangrahan van
het Boswezen (nu geheten Dinas Perhutanan
Negeri).
Foto 118 De race terug naar de veilige zee

Daar kon je heerlijk en ongestraft vissen,
zonder last te hebben van storende kwesties.
Daarna wordt de visbuit, het kan een red
snepper (rode kakap) of ook een
koningskreeft zijn, door het aanwezige
keukenpersoneel van de passangrahan ter
plaatse geroosterd of naar wens bereid.
Gradjagan is ontegenzeggelijk de moeite

Foto 119 Ongestoord vissen

waard om te memoreren als een lustoord
voor epicuristen, die willen genieten van een
eenvoudige maar smakelijke zelf gevangen
maaltijd. Daar kun je pas genieten van de
geneugten van het leven en ervaar je de al
dan niet oprechte genegenheid van je Foto 120 Dan de gevangen vis nuttigen
medereisgenoten.
Welke burgers hebben zo'n leven als wij, ik kan al direct zeggen: “niet veel”. Derhalve
maakten wij dankbaar van de gelegenheid gebruik en gingen met goede of liefst gezegd
noeste ijver aan de slag.
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Deel 3.c.4.iii. Het nieuwe huurhuis in de Jalan Sambas (1983)
Henk en ik waren beiden doende om een nieuwe woning te zoeken en Henk had er al gauw
een gevonden. Het was een mooi en groot huis in de Jalan Bintoro waarvoor hij een contract
kreeg voor drie jaar. Aangezien Van R&H voor een project in de naaste toekomst veel
medewerkers nodig had, zouden die nu dus bij Henk Visser ondergebracht kunnen worden.
Zijn budget zou daardoor vast veel groter zijn geweest.
Henk was het alleen zijn moe en pakte het onder het motto: “van dik hout zaagt men planken”
meteen goed aan.
Ik kan me voorstellen dat, na een lange periode in een hotel te hebben gewoond, de korte tijd
die hij bij mij in de Imam Bonjol verbleef, voor hem een verademing moet zijn geweest, want
hij was eigenlijk een gezelschapsmens. Nadat hij in Jalan Bintoro was getrokken en ook de
gehele woning met alles erop en eraan, was ingericht, moest Henk voortaan zijn “eigen
bootjes doppen”. Dat viel hem zwaar, vooral omdat hij weer alleen was. Ik had het destijds
makkelijker, want ik nam een compleet ingericht huis over van Dingemans. Alles wat ik
nodig had voor een huishouding, kreeg ik zo maar in de schoot geworpen.
Hij nam naar mijn mening een voorbarig besluit door meteen één van de meisjes van een
vlinderpaar (“loslopende” meisjes), dat we nog niet zo lang kenden, in huis te nemen. Wie
ben ik om een volwassen man op zijn vestje te spugen, maar toch: “kijk toch uit man, check
toch eerst wat voor vlees je in de kuip heb.” En hij heeft het geweten!!
Het ging goed met de business van Henk en hij wist, met een medevennoot van R & H, de
Handelmaatschappij Internatio van MABES-AL, een flinke opdracht binnen te halen. Daarom
verbleef Henk vaak in Jakarta en thuis was alles rozengeur en maneschijn. Hij was zo zeker
van de relatie dat er bezittingen van formaat werden gekocht. Dat deed hij op naam van zijn
levensgezel omdat hij als buitenlander in Indonesië geen grond of bezittingen in eigendom
mocht hebben. Hij had het breed en liet het ook breed hangen.
Successievelijk scheidden onze wegen zich en beiden hadden we het te druk met het
opbouwen van een nieuw bestaan. Ik hoorde pas weer van hem toen hij al een andere baan
had bij de HEEMAF in Madioen van P.T. KAI of wel Perusaan Terbatas Kreta Api Indonesia
(Staatsspoor). Dit wist “Snor Jacobs “, aflosser van De Vries als de KM vertegenwoordiger in
het VSP fregatten project, me te vertellen. Natuurlijk hoorde ik ook het gerucht, dat Henk zijn
stralende ster aan het verbleken was, maar de oorzaak daarvan is mij toen niet ten ore
gekomen. Nieuws is in Indonesië echter onmogelijk geheim te houden, dit is een niet weg te
branden euvel in een tropisch land. Want Bert Jacobs vertelde me dat Henk in zak in as zat en
hij hem zelfs had weten te weerhouden van een zelfmoord poging. Naar verluid waren al zijn
bezittingen door zijn wederhelft in bezit genomen. Ook wist Bert me te vertellen dat Henk,
nota bene tijdens de echtscheidingsprocedure, was betrapt met zijn masseuse met wie hij een
verhouding had. Als je zo onbevreesd bent en de “dolle stier een rode lap voor houdt” dan
moet je niet gek opkijken dat je er het loodje bij legt. In tegenstelling tot Henk, heb ik de
volgende filosofie “there are a lot of different coloured fish in the Sea”. Of je nu Brown,
Black, Yellow, Blond of iets anders wilt hebben, er is voor ieder wat wils, als je het maar
redelijk blijft en het goed aanpakt.
Het ligt niet in mijn bedoeling om de Bon Vivant uit te hangen, maar wel houd ik in mijn
achterhoofd, dat “een ezel zal zich op zijn pad nooit tweemaal aan dezelfde steen stoten”. Je
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moet gewoon koppig en nukkig, als een ezel, je principe uitvoeren, als je jezelf maar niet te
kort doet. Natuurlijk was ik niet wars van een aantrekkelijke verschijning en ga het ook niet
uit de weg om haar beter te leren kennen en te onderzoeken of zij zich aan mijn nukken weet
aan te passen. Ook is het geen hoofdzonde als zij een nachtje bij mij thuis overblijven, want
met een paar “Weesgegroetjes” kan dat worden vergeven. Het is echter uitgesloten dat ze, hoe
begrijpelijk ook, meer te zeggen krijgen in “My Home is My Castle”. De lakens uitdelen aan
de bedienden, het dagelijks leven van het huishouden te beïnvloeden en daarover instructies
geven, is er niet bij, daarvoor heb ik te lang het heft in handen gehad.
Ondanks deze strikte regels werd ik toch beschouwd als “al te goed, is buurmans gek” ofwel
voor “twee nietjes”, zoals in de Staatsloterij de loten te boek staan die niets opleveren. Voor
mij was deze aanpak in elk geval niet fataal, maar een goede beslissing om te wachten op de
hoofdprijs, als die komt?!
Toen kwam ik aan de beurt en moest Signaal een contract woning voor mij op de kop tikken,
want het contract van Imam Bonjol liep af. Conny, de secretaresse van Dhr. Kramer, had,
vooral omdat het om een driejarig contract ging, in een oogwenk een nieuwe woning
gevonden.
Het huis lag in de Jalan Sambas in de
rivierbuurt. De buurt, de naam zegt
het al, heeft veel last van “banjirs”
(flash floods).
Met Conny ging ik het bekijken en
het bleek een geweldig huis. De
indeling was gelijk aan die van Imam
Bonjol echter kleiner, maar wel, je
kunt het niet geloven, aangesloten op
het Gemeentelijk Gasbedrijf. Zover
was Surabaya al in de Hollandse tijd.
Dus geen gasflessen meer die elke
keer gewisseld moesten worden, een
uitgesproken weelde en bovendien
niet gevaarlijk meer voor brand.

Kaart 8 Jalan Sambas in Surabaya

De voor- en achtergalerij waren helemaal beschut tegen de regen in de natte tijd en ook koel.
Het waren mijn lievelingsplaatsen. De garage was ook binnenshuis dus er was geen
“payungs” (hand paraplu) nodig in de regentijd. De “banjirs” daar komen we ongetwijfeld
ook wel doorheen.
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Deel 3.c.5. De laatste loodjes van het NCTS project (1984-1987)
Het vertalen van de instructie- en takenboeken van het Engels naar het Indonesisch verliep
voorspoedig en het wachten was alleen nog op de lessen van onderofficieren voor de
technische centrale en voor de gasturbines. Daarvoor moesten Bill Mossinkoff en Jensema
nog terugkomen. Ook was het lesmateriaal en de bijbehorende instructie- en takenboeken
voor de pneumatische en hydraulische regelingen nog niet gearriveerd in Surabaya. Maar al
spoedig werd dat alles ook geleverd en kon alles worden geïnstalleerd.
Op het einde van de NTCS periode waren de halfjaarlijkse Counterpart vergaderingen
grootschalige gebeurtenissen. Voor de Operationele School waren aanwezig de instructeurs
Van den Bos (NAVO) , Goudberg (ARTO) , Spenneman (OB) en een jongste jaar (VO) van
mij van wie de naam mij is ontschoten. De leiding van deze instructeurs berustte bij Jhr. De
Kock die ook grondlegger was van de Operationele School KM nieuwe stijl en een nazaat was
van de grondlegger van “Fort de Kock” (oude naam van de stad Padang). De technische
instructeurs waren Bert Jensema (TD), Bill Mossinkoff (WD) en de WTD-er Bernd Irmen van
Signaal. Het was een drukte van jewelste en het overleg nam veertien effectieve werkdagen in
beslag. Wij waren verantwoordelijk voor de onderofficierscursus voor de Technische Centrale
en het pakket instructie- en takenboeken
Regeltechniek die door ons zelf aan de instructeurs
voor de opleiding van de Indonesische Bintara's
(onderofficier) gegeven moesten worden.
De levering van de nieuwe simulators voor de TD
opleiding had al plaatsgevonden en wat nog restte
was het afronden van het lesmateriaal voor de
theorie. Dit zou, ook voor mij, nog heel wat voeten
in de aarde hebben, maar voor mij was dat een
zegen want het betekende een verlenging van mijn
dienstverband bij Signaal.
Foto 121 Nog heel wat voeten in de aarde

Deel 3.c.6. De housewarming van Jalan
Sambas 120

Foto 122 Het nieuwe
huurcontract

Het contract van mijn woning Imam Bonjol liep af en door
Signaal werd voor mij een nieuwe woning gehuurd in Jalan
Sambas 120. Sambas beschouwde ik vaak als een pondokje
(een geriefelijke posteerplaats tussen de bomen tijdens de
jacht). Ik richtte mij daar op mijn toekomst en maakte daarbij
gebruik van de proeftuin voor de handel van Signaal. Daarin
kon ik jagen op orders en ander wild waarmee ik straks in
Indonesië zou kunnen overleven. Up to de lezers, wat ik voor
de grap ook bedoel.

Even een klein verhaaltje over de jacht zoals ik die in mijn
jeugd heb mogen beleven. Men kent in Indië twee soorten van
jacht op wild, het drijven en het posteren. Voor het drijven worden honden gebruikt die een
kruising zijn van Foxterriërs en Tengerezen (wilde honden uit de Tengergebergte) en gebeurt
door te posteren in een “geriefelijke” pondokjes bij drink- en, voor dat doel gecreëerde,
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voedingsplaatsen. De jacht
werd, op verzoek van de
bevolking,
hoofdzakelijk
gericht op wilde zwijnen of
“tjenlengs”, omdat die de
Cassave wortels en maïskolven
als een lekkernij beschouwden
en veel schade aan de oogst
veroorzaakten.
Mijn nieuwe optrekje moest ik
natuurlijk aan mijn moeder
tonen en combineerde dat toen
ik haar moest ophalen voor een
staaroperatie. Voor de operatie
Foto 123 Moeder op bezoek in Sambas
had ik al een afspraak gemaakt
met een goede oogarts Dr.
Kadi in Jalan Tidar. Ik wou per se hebben dat zij mijn nieuwe pondokje goed kan
bewonderen. Voor de operatie aan en het herstel van de beide ogen, heeft zij twee weken in
het ooghospitaal in Undaan Wetan gelegen.
Toen zij thuiskwam, heeft zij genoten van de rondleiding in
Sambas 120 en toen de televisie aanging, kon zij haar ogen
niet geloven. Het beeld was nu zo duidelijk dat ze niet meer
van de TV af was te slaan. Zij had dit zolang moeten ontberen
en met veel genoegen heb ik mogen ervaren dat ze de rest van
haar leven hiervan heeft kunnen genieten. Ik had een
Selamatan, voor de inwijding van het huis, gepland die onder
leiding van mijn moeder door onze dienstmaagden Mudji en
haar zuster werd bereid.
Alle collega’s van Signaal, de
buren van Sambas 120, de Foto 124 Mudjii en Amina
chauffeurs en de Madoerese
nachtwaker met “kopiah”
(hoed), waren van de partij. Van alle HSA
vertegenwoordigers kreeg ik met veel tumult een Zodiak,
complete met veiligheidsstoel en riemen, aangeboden.
Daarbij wensten zij mij een voorspoedig verblijf in mijn
nieuwe huis en spraken de wens uit dat ik nu ook een veilig
heenkomen zou kunnen vinden tijdens een “bandjir”.
Na deze attentie stelde ik mijn moeder voor en vertelde dat zij
pas een goedgelukte oogoperatie had ondergaan. Ondanks dat
had zij samen met mijn dienstmaagden Mudji en Amina, de
heerlijke Tumpeng met jonge haantjes gekookt. Verder dankte ik iedereen voor hun
aanwezigheid en vooral diegenen die mij het drijvende fenomeen hadden geschonken.
Foto 125 De Zodiac van HSA
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Daarmee zou ik zelfs de weleens woedende Sambas rivier (Borneo’ s levensader) kunnen
overleven.
Mijn moeder was de gastvrouw en zorgde ervoor dat een ieder aan zijn trekken kwam en ook
de bedienden zorgden ervoor
dat de drankjes zonder
mankeren aangevuld werden.

Foto 126 Moeder schept op voor de gasten

Ook het personeel genoot natuurlijk mee van al het lekkers. Foto 127 Het personeel geniet ook
De Madoerese nachtwaker, die van de Imam Bonjol was mee
meegekomen, is degene met het Soekarno hoofddeksel en de
man met het batikshirt is mijn Chauffeur Hidayat. Een goed begin en verblijf in de Sambas
was daarmee zeker gesteld.

Deel 3.c.7. Het einde van het NTCS project en begin van de nazorg
Je kon op je vingers natellen dat voor mij, als er niets tussen kwam, mijn contract gauw ten
einde zou komen. Voor mijzelf had ik al besloten om, na de Signaalperiode, in Indonesië te
blijven. Het is niet denigrerend bedoeld, maar gedurende mijn verblijf in mijn moederland en
vooral door het werk dat ik daar deed, had ik ondervonden dat het opbouwen van een
voorspoedige toekomst hier makkelijker was dan in Nederland. In het “land der blinden is
eenoog koning” maar je moet je dan wel helemaal aanpassen aan de wijze van leven en
werken. Zo moet je niet tegen de stroom in zwemmen en wel met alle winden mee kunnen
waaien. Dat zijn de daarbij noodzakelijke overlevingstactieken. Als je je die hebt eigen
gemaakt, maak je een goede kans om in Indonesië een Bizz op te bouwen. Kun je dat niet dan
kun je maar beter zo snel mogelijk teruggaan naar Nederland.
Geleidelijk aan had ik mijn voelhoorns uitgestoken bij mijn goede relaties, invloedrijke
industriële civiele-, militaire-, en regeringsfunctionarissen. Uiteraard had ik ruim voordat het
eind van mijn contract met Signaal in zicht kwam mijn prille, in de kinderschoenen staande
handelsgeest, beproefd. Nooit had ik daarbij echter HSA in het vaarwater gezeten, maar dat
altijd in overleg gedaan met de heer Kramer en Erik Schot. In hun ogen waren het maar kleine
schnabbeltjes.
Tot slot, “de tijd gaat snel, bedenk dat wel”, ergens in 1985, kwam de Counterpart
Vergadering voor de laatste keer bijeen voor een generale beoordeling en het beëindigen van
het NTCS Project. Daar werd bepaald dat de TD opleiding, m.u.v. nazorg documentatie,
vrijwel geheel gereed was. Een gewaarschuwd man telt voor twee, want ook via Conny
(secretaresse van dhr. Kramer) wist ik precies wat mij te wachten stond.
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De volgende dag vernam ik van de Heer Sijgers dat ik mijn opdracht met goed gevolg had
voltooid en mijn contract daarmee was beëindigd. Hij bood mij een “demobilisatie
afvoerregeling” aan, zodat ik huiswaarts zou kunnen keren. Van mijn zijde had ik hem niets
gezegd over mijn besluit om in Indonesië te blijven. Wel had ik hem verzocht om de komende
dagen nog afscheid te mogen gaan nemen van MABES-AL in Jakarta en van de commandant
van KODIKAL. Hij stemde daarmee in en ik kon bij de Heer Kramer een vliegticket Jakarta
v.v. ophalen. Vliegslags vertrok ik naar Jakarta waar ik op de Luchthaven Halim door een
ordonnans van MABES-AL werd opgepikt. Toen ik bij viceadmiraal Sugito mijn opwachting
maakte en vervolgens mijn a.s. vertrek aankondigde, zei hij verrast: “Maar het NTCS is toch
nog niet gereed?”. “Maar PUSDIKTEK wel”, antwoordde ik resoluut. Hij vervolgde: “Onder
geen beding, je blijft tot het gehele project gereed is” en hij klom onmiddellijk in de telefoon.
Ik hoorde precies wat hij zei en gaf mij opdracht me te melden bij de commandant
KODIKAL.
Ik spoorslags terug naar Surabaya waar ik mij meldde bij de Commandant KODIKAL,
LKSMA (two stars) Koesnandar. Hij zei exact hetzelfde als Sugito en ik zat te gniffelen van
plezier. Ondertussen was het al laat in de middag en ik besloot me koest te houden voor de
Heren Signaal en ging direct naar huis.
De dag daarop ging ik direct naar het kantoor van de heer Kramer, die
me zonder verdere details vertelde dat ik toch mocht blijven. De reden
waarom en de details, zou ik van de Heer Sijgers zelf te horen krijgen.
Tijdens het koffie drinken kreeg ik het heugelijke nieuws te horen. Het
betekende wel dat ik een flinke financiële aderlating moest incasseren.
Ik zou voor 20 uur per week worden ingehuurd en betaald krijgen
volgens de schaal die ook van toepassing was voor mijn collega’s in
Nederland. Het werd mijn taak om de afhandeling van de resterende
containerzendingen van NTCS met het lesmateriaal te behartigen en om
als hoog frequente geruispijler van Signaal te fungeren en spullen uit de
haven op te halen. Ik kreeg een klein kantoortje naast schout bij nacht
Foto 128 Deksel op de b.d. Sugito dat voorzien was van alle communicatiemiddelen om met
neus
Signaal in contact te kunnen blijven. Verder bleven de emolumenten die
ik daarvoor genoot gelijk. Ik was allang tevreden met deze regeling en
ga van het standpunt uit dat “wie het onderste uit de kan wil hebben, het deksel op zijn neus
krijgt”.

Deel 3.c.8. De blauwdruk van de nieuwe onderneming
Nu werd het zaak om de achteruitgang van het inkomen terug te
winnen. Daarbij maakte ik natuurlijk dankbaar gebruik van de
ruimte die het 20 uurs contract met Signaal mij bood. Daardoor was
er geen kans op belangenverstrengeling en leed het werk voor
Signaal er niet onder.
De eerste order die de moeite waard was en “wat zoden aan de dijk
zette” was het volgende. Van Budiman, de aannemer van de Heer
Kramer van Signaal, had ik gehoord dat hij voor een
sigarettenfabrikant, van handgemaakte “rokok kretek”, een 20 voet Foto 129 Zoden aan de dijk
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container vol potas poeder nodig had. Uit de Japanse tijd wist ik nog dat potas gebruikt werd
voor handgemaakte zachte zeep die zuinig in gebruik was.
Maar Budiman legde mij uit dat dit ook gebruikt werd door de “rokok kretek” fabrikant. De
tabak van de “rokok kretek” wordt vermengd met fijn gesnipperde kruidnagelen en
tabaksblend. Het knetteren van de kretek wordt veroorzaakt door de gesnipperde kruidnagel.
Echter door het monopolie van de import van kruidnagels uit Zanzibar door Tommy Soeharto
was de prijs zo opgedreven dat kruidnagels onbetaalbaar waren geworden. Hierdoor moest het
aandeel van de kruidnagels in de mix worden verminderd, met als gevolg dat het knettereffect
verminderde en de “rokok kretek” door rokers als inferieur werd beschouwd. Er moest dus
wat gevonden worden om dit euvel te verhelpen. Onderzoek van de fabrikant wees uit dat
door de toevoeging van een bepaalde hoeveelheid potas poeder het juiste knettereffect werd
verkregen. Dit verhaaltje kreeg ik pas te horen nadat ik me een slag in de rondte had gelopen
om, met hulp van de heer Smit van Economische Zaken, een potas leverancier te vinden. In de
tijd van telex, post en telegram, maakte ik er een zenuwtrek van om de korte verblijven in
Nederland te benutten om een bezoek te brengen aan Economische Zaken. Hier kreeg ik o.a.
de adressen van leveranciers, maar ik kreeg ook te horen over Nederlandse projecten etc.
Maar vooral ging ik daar naartoe om met de heer Smit, een rasechte Indische jongen, te
“omong-omong” (kletsen). Hij was wat ouder dan ik maar had vrijwel hetzelfde meegemaakt
in de Japanse en Bersiap tijd als ikzelf. Hij is de schrijver van het boek “Van Katjong tot
hoofd rijksambtenaar”, ik heb zijn verhalen verslonden.
Deze tussendoor uitleg is bedoeld om mijn onwetendheid bij het verkrijgen van de potasorder,
te illustreren. Daarbij moet ik helaas zeggen: “mijn naam is Haas”, met wijd omhoog
wijzende armen en ik wist van niets, maar om met mijn eigen motto te spreken: “als ik het
niet doe, zal een ander verheugend zeggen, dan doe ik het!” Zelf heb ik ook een test gedaan
door een beetje potas in een “rokok kretek” te strooien en het resultaat was, vooral als de
sigaret in een droog maïsblad was gewikkeld, subliem.
Het was wel een heel grote verandering om, nadat ik in een zeker keurslijf heb moeten
werken, nu als vrije vogel de kost te moeten verdienen. Uiteraard had ik voor mijzelf al een
manier van werken uitgedokterd. Ik weet niet of ik het goed heb, maar ik had het volgende
bedacht. Ik zou me met im- en export gaan bezig houden waarbij ik enerzijds de weg zou
gaan banen voor Indonesië bedrijven om goederen te importeren vanuit het buitenland en
anderzijds datzelfde om Indonesische goederen te helpen exporteren naar het buitenland. Het
risico om dat op eigen doft aan te pakken was echter te groot en bovendien te duur. Daarnaast
vereiste dat veel ervaring en omdat ik nog steeds een “roepende in de woestijn” was, zou ik
het in mijn eentje niet klaar kunnen spelen. Dus moest ik op zoek naar goede partners die de
markt voor het leveren van onderdelen van en naar het buitenland op hun duimpje kenden. Nu
maar hopen dat het gezegde “twaalf ambachten, dertien ongelukken” niet bewaarheid werd.
Voor de import waren dat firma P.T. Elfira, die zich, via tenders en incidenteel, toelegde op
de leveringen aan de suikerindustrie en P.T. Jangkar Mas, een zusteronderneming van P.T.
Elfira, die Angkatan Bersentaja Republik Indonesia ABRI (Strijdmacht van RI) bevoorraadde.
Voor de export van de in Indonesië gemaakte goederen gaf ik de voorkeur aan P.T. Bukit Jaya
Abadi, een handelsmaatschappij en aannemer, en P.T. Aneka Regalindo, een
rotanmeubelenfabrikant. Met deze bedrijven zou ik al mijn toekomstige handelsactiviteiten
kunnen bestrijken. De genoemde firma's bestaan nog steeds m.u.v. de eerste twee. De
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eigenaar daarvan, de heer Sugiarto, is als een zeer welgestelde rentenier in Singapore
overleden. Hij was aan de gierige kant maar zijn wijsheden heb ik veel toegepast.
Op deze wijze stond ik in de startblokken om de race aan te vangen. De toekomst zou moeten
uitwijzen of het een marathon zou worden of een 100 meter sprint, maar in beide gevallen zou
het zwaar worden. Een ding is echter wel zeker en dat is dat ik er niet naar streef om als
winnaar uit de bus te komen, maar wel dat ik me er een goede levensstandaard mee zou
kunnen veroorloven.
Als ik mijn verleden de revue laat passeren realiseer ik me dat er veel gebeurd is, maar dat ik
me de tijd van gebeuren niet altijd precies meer weet te herinneren. Wanneer Suzy in beeld
komt, zal dat beter worden. Ik zal me voor nu beperken tot gevallen die volgens mij de moeite
van het vermelden waard zijn.
Deel 3.c.8.i. De eerste waardevolle les van Sugiarto
Ik volgde de Heer Sugiarto vaak naar de Suikerfabrieken waar hij dan zaken deed met de
administrateuren en hoofdmachinisten. Daarbij brachten we bezoeken aan de irrigatie delta’s
Modjokerto, Porong en Sidoardjo (respectievelijk SF Kremboong, SF Watoetoelis, SF Tjandi
en SF Toelanging), de delta’s Djombang, Paré en Kediri (SF Djombang, SF Tjoekir, SF
Meritjan, SF Pesantren, SF Ngadiloewé) en delta’s Malang en Blitar (respectievelijk SF
Krebet en SF Kebon Agung). Deze ontmoetingen daar waren het aantrekkelijkst omdat de
meesten de Nederlandse taal redelijk beheersten en wanneer dat niet het geval was, was dat
voor mij ook geen onoverkomelijk probleem. Je kunt je wel voorstellen dat Sugiarto, doordat
hij zoveel kopstukken kende, zeer goed op de hoogte was van alles wat er op het gebied van
de suikerindustrie speelde. Hij wond hen allen om zijn vinger.
Alle tenders van enig formaat waarin Sugiarto voordeel zag, wist hij te bemachtigen door de
decision-maker met allerlei voorwendsels te overreden. Een slimmerik van jewelste die ook
op het sociale vlak durfde te investeren. Zo was dat het geval bij een Administrateur die een
hartaanval kreeg. Sugiarto stuurde hem op zijn kosten meteen per vliegtuig naar Houston
USA, waar hij in het indertijd meest toonaangevende hospitaal op dat gebied ter wereld, een
hartoperatie onderging. Nadat deze administrateur volledig was hersteld, werd hij bevorderd
tot superintendent van het hoofdkantoor. Kun je je voorstellen, hoe rijk Sugiarto wel
geworden is. Zoals wij vroeger in Nederland over de rentenierende suikeroom spraken,
kennen wij nu een Indonesische soortgenoot. Dat hij een slimme vent was, heb ik
ondervonden, toen midden in de campagnetijd (de productieperiode van de fabriek) een
tweetal centrifuges en verdampers defect raakten. Hierdoor leed hij verlies omdat de productie
stagneerde en de fabriek op halve kracht moest draaien.
Hij gaf, in mijn bijzijn, opdracht aan de eerste machinist om onmiddellijk een emergency
tender uit te schrijven met een levertijd van een week of twee. Waarop de machinist
geschrokken reageerde dat niemand dat zou kunnen leveren op die termijn. Hierop
antwoordde Sugiarto dat hij dat wel kon, omdat hij ze zelf allebei op voorraad had. Natuurlijk
had hij gelijk want geen van zijn concurrenten kon de levertijd van de tender halen, omdat de
spullen vaak uit het buitenland geïmporteerd moesten worden. Hij won de tender dus zonder
slag of stoot. Door zijn blijdschap dat hij de tender vast en zeker te kunnen winnen, gaf hij mij
zijn strategie prijs. Hij had zich de gewoonte aangemeten om te investeren in kwetsbare
onderdelen die een gedeeltelijke of hele stilstand kunnen veroorzaken. Daarvoor gebruikte hij
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onmiddellijk de gehele winst van de eerder geleverde onderdelen. Eerst quitte spelen om later,
met een zeer goede toegevoegde waarde, de buit binnen te halen. Deze wijsheid heb ik later
ook in mijn eigen rubber business toegepast.
Sugiarto was goed op de hoogte van de toeleveranciers voor de suikerindustrie in Indonesië
en hij had daar mijn hulp niet bij nodig. Maar hij wist Van den Bosch wel te vinden als hij de
prijs voor een apparaat via zijn eigen kanalen te hoog vond of het daar niet kon krijgen. Zo
was dat bijvoorbeeld het geval toen er voor een viertal locomotieven van SF Kremboong en
Tangulangin een aanvraag werd gedaan voor dieselelektrische tractie. Mijn vademecum dat ik
toen gebruikte was het ABC-Register van Nederlandse bedrijven en mijn grote vraagbaak was
natuurlijk de Heer Smit van EZ-zaken. Al gauw kwam ik daardoor Bemo-, en RMO van
Werkspoor op het spoor en leerde daardoor o.a. de Heer Pijnappels van Werkspoor kennen.
Bemo deed het voor het kleine spul beter op de markt, doch beide firma’s konden niet tippen
aan de aanbiedingen vanuit Oost Duitsland, die Sugiarto via SKL wist te bemachtigen. Je ziet
met veel werk en tijd, loopt niet altijd alles van een leien dakje. Wel leverde een vraag van
Sugiarto voor de levering van een magnetische band filter, die niet meer gemaakt kon worden,
mij een goed zakcentje op. Deze filters waarmee staalschilfers uit de verouderde productie
machines en leidingen verwijderd konden worden, kwamen van Smit Slikkerveer. Het
originele ouderwetse magneetfilter heb ik, samen met Bakker Madava in Son, verbeterd
zodat het gebruikt kon worden om de kristalsuiker op de lopende band te zuiveren van
staalschilfers. Het werd een succes en Sugiarto zorgde ervoor dat alle oude magneetfilters van
de meeste fabrieken vervangen werden. De kassa begon eindelijk luid te rinkelen.
Deel 3.c.8.ii. Het Hertel avontuur
Natuurlijk is hij te weten gekomen dat ik nog steeds in deeltijd voor Signaal werkte en ook
dat ik het ambieerde om vertegenwoordiger te worden van Hertel bv, de hofleverancier van de
KM voor rubber producten. Ik toonde hem de brochure van Hertel bv en Sugiarto zag dat
Hertel de Sole Agent was van onder andere Beldam, Klingerit 1000, Klinger appendages en
Spirex Wound Packing, Mechanic Sealing van John Crane. Het was een schot in de roos.

Foto 130 Een klap op de vuurpijl

Als klap op de vuurpijl wist ik dat Sugiarto een
aanvraag had lopen voor een tender van MABESAL. Het was een flinke niet alledaagse aanvraag en
omvatte ondermeer John Crane mechanische
pakkingen voor onderzeeboten en allerlei maten
Beldam afdichtingen. Ik ging ogenblikkelijk in de
weer om per telex een offerte te vragen bij Hertel en
wonder boven wonder, zonder enig afdingen of
gezeur over de prijs of iets anders, werd Hertel de
order gegund. Het leuke was dat Internatio en R&H
van Visser, die toen nog niet wist dat ik er achter zat,
ook op deze tender had ingeschreven maar het had
afgelegd.

Nadat ik, na de onderhandelingen over de voorwaarden, de aanstelling als vertegenwoordiger
van Hertel bv op zak had, kreeg ik met terugwerkende kracht nog mijn bedongen beloning.
Voor Mijnheer Naborn ben ik tot op de dag van vandaag voor Hertel de Sole Agent voor
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Indonesië. Het bedrijf is later door Garsite opgekocht maar de deur van de huidige directeur
Mossink staat nog steeds voor mij open. Tot op de dag van vandaag produceer ik op verzoek
in Indonesië met succes het EPDM membraan op rol. Dit membraan wordt onder andere
gebruikt voor dakbedekking, kunstmatige meren voor golflandschappen en open landfill voor
de biologische afval.
Het op eigen doft zakendoen in Indonesië is niet alleen rozengeur en maneschijn. Niet in de
zin dat het armoe troef was, want met het pensioen als basis en de schnabbeltjes om dat aan te
vullen, gaven een gezonde financiële basis, maar wel omdat het niet in mijn aard ligt om alles
op mijn elfendertigste te moeten doen. Het is de uitdaging om te tonen dat ik niet op mijn
achterhoofd ben gevallen, wat velen wel van mij dachten en dus moet ik als een bok op een
haverkist zitten om het tegendeel te bewijzen. Als ik er nu over nadenk, was ik in staat om me
letterlijk en figuurlijk om te vormen tot “marskramer”.
Deel 3.c.8.iii. Op zakenreis naar Nederland
Als ik op dienstreis ging naar Nederland bestond de 20 kg bagage in mijn koffer alleen maar
uit handelswaar. Met mijn “senjatas” (wapens), een mooi pak met vest en mooie das
aangevuld met het spraakwater als Brugman, gingen veel deuren voor mij open.
Hélène was, na het halen van certificaat van de gevolgde Franse taalcursus, weer in Nederland
en somewhere in Den Haag in de kost. Ze was zonder
enig overleg met mij, begonnen aan de Middelbare
Hotelvakschool in Den Haag. Ik logeerde bij haar op
haar kostadres en voor mijn uitstapjes kocht ik de
kleinste Seat, die, als ik weer in Indonesië terug was,
door Hélène gebruikt mocht worden. Vanwege de
schamele meubilering van Hélène's kosthuis en de
intentie om Indonesische rotan interieur-, en
tuinmeubels te gaan verkopen, nam ik Hélène mee naar
Noordwolde. Daar zat de Firma Van Nieuwenhoven, die
Foto 131 Lloyd Loom setje
volgens het ABC register toonaangevend zou zijn voor
rotanmeubels. Het was een mooi professioneel ingericht
bedrijf voor kwalitatief hoogstaande rotan zit- en
woonmeubels. Deze konden zowel binnen als
buiten gebruikt worden in onder andere een woon-,
kantoor- en restaurantomgeving. Wij werden daar
ontvangen door het echtpaar Van Nieuwenhoven
en Jan de Vries, hun bedrijfsleider. Ik legde hen uit
dat mijn bezoek tweeledig was. Op de eerste plaats
had ik een eettafel met vier stoelen nodig voor het
kosthuis van mijn dochter en daarnaast zou ik hen
kwalitatief goede rotan meubels kunnen aanbieden.
Foto 132 Luxe woonkamerset

De keus voor Hélène was snel gemaakt en toen
kwam mijn verhaal.
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Ik liet hen van P.T. Aneka Regalindo de Lloyd Loom in de
vereenvoudigd en de luxe stijl zien en waartoe zij nog meer in
staat waren. Over de opzet van de fabriek waren zij aangenaam
verrast en ook de prijs beviel hen. Tussen twee haakjes Lloyd
Loom meubels werden hoofdzakelijk gemaakt als het
dekmeubilair van de passagiersschepen van SMN (Stoomvaart
Maatschappij Nederland ook wel: schraal maar netjes) en RL
(Rotterdamse Lloyd) die op de Grote Oost voeren.
Na gezellig over allerlei zaken gesproken te hebben werd hun
belangstelling nog meer aangewakkerd toen ik de monsters van
de rotan webbing liet zien. Tijdens de rondleiding door het
bedrijf en hun werkplaats had ik al gezien dat er vele stukgezeten
zittingen van de stoelen gerepareerd werden. Intuïtief heb ik met
Foto 133 Lloyd Loom stoel
het tonen van de webbing tot op het laatst gewacht, want ik
moest eerst de meubels aan de man hebben gebracht en dat was
me redelijk goed gelukt. De webbing kon geleverd worden op rol van 15 meter op breedtes
van 30 tot 90 centimeter.

Foto 134 Gebruik van webbing voor reparaties

Kennelijk had ik zo’n betrouwbare kop dat dit alles uiteindelijk resulteerde in een order van
één volle 20 voet container met sets van één twee zits- en twee stuks enkel stoel Lloyds
Bloom en 20 rollen webbing. Voorwaar niet slecht voor een “uit het lood geslagen”
marineofficier die rotanmeubels aan de man brengt. Jan de Vries zou, als de order gereed was,
naar Indonesië komen om de levering te controleren. Na de controle zou Jan in Surabaya
blijven om mallen te maken voor een Bouvrie 10 ontwerp die in de volgende container
geleverd moesten worden. Ik was zo verheugd dat ik Jan dan vrij logies en transport aanbood.
Deel 3.c.8.iv. Het rotan avontuur
Ik overbrug de tijd in dit geschrift niet met slotzin van de sprookjes: “Zij leefden lang en
gelukkig”, maar ga gewoon door tot het einde van deze episode. Het sein werd gegeven dat de
order klaar stond, maar Jan de Vries hoorde, toen hij op Schiphol aankwam, dat zijn toestel
vol was. Hij had waarschijnlijk vergeten de dag van vertrek op te gegeven of zoiets, maar kon
nog wel op de wachtlijst gezet worden. Kortom een hele ophef via de telefoon waarbij ik hem
adviseerde om de volgende dag te vertrekken. Nauwelijks had ik de hoorn op de haak gegooid
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Jan des Bouvrie (Naarden, 1942) is een Nederlandse interieur ontwerper
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of de bel rinkelde weer. Jan gaf verheugd door dat hij toch nog een plaats kreeg. Het eerste
hobbeltje was nu genomen.
Toen ik voor de controle van de Lloyd Loom order bij P.T. Aneka Regalindo kwam, zag ik
dat zij de gehele order door een ander rotan bedrijf hadden laten maken. Toevallig waren ze
zelf nog bezig met kwaliteitscontrole van de levering in bijzijn van de eigenaar van de
subcontractor. Ik deed net als of ik mijn neus bloedde en hield me van de domme. In een wip
wist ik dat de eigenaar dhr. Hartanto heette en dat P.T. Alam Inrotama de naam was van zijn
rotanbedrijf. Op slinkse wijze maakte ik directe een afspraak om hem, na het beëindiging van
de controle, op zijn kantoor te kunnen spreken. De kwaliteitscontrole verliep goed zonder enig
noemenswaardige tekortkoming. Dat betekende, voor mij als leek, dat het een goede fabrikant
moest zijn, doch ik wist nog niet of Jan er ook zo over dacht. Tijdens het gesprek met de Heer
Hartanto kreeg ik te horen waar de schoen wrong. Regelindo had nog geen ervaring met de
productie van de Lloyd Loom dat ook de mallen nog gemaakt moesten worden. P.T. Alam
Inrotama had die wel en werd dus, om de levertijd te kunnen halen, gevraagd om de stoelen
voor P.T. Aneka Regalindo te maken. Toen bovendien ook nog bleek dat zijn prijzen lager
waren, kwamen wij overeen dat hij de vervolgorders zou gaan leveren. Zo zou iedereen, Jan
de Vries en uiteraard ook ikzelf, er beter van worden. In de business moet iedereen lachen en
als er één huilt, is het beter om er mee op te houden.
Jan de Vries kwam veilig aan in Surabaya en was bijzonder gelukkig met zijn hotel in de
Sambas. Een echte Fries, maar “wat de boer niet kent, vreet hij niet”. Van de Indische hap
vond hij alleen nasi goreng met saté ayam lekker, verder niets. Dus de bediendes moesten er
dagelijks voor zorgen dat Jan zijn hapje kreeg terwijl er voor mij bij de nasi goreng wat meer
variatie werd inbracht. Ik vertelde Jan terloops hoe de vork in de steel zat. Wij besloten dat,
als de geproduceerde meubels kwalitatief goed waren, we P.T. Aneka Regalindo niet zouden
vertellen dat wij onze samenwerking zouden stoppen. Daarna zouden we naar Hartanto
overstappen omdat zijn Lloyd Looms goed en bovendien goedkoper waren. Met alles wat ik
Jan voorhield, ging hij akkoord. Dus het tweede hobbeltje was, als al onze veronderstellingen
daadwerkelijk uit zouden komen, ook gepasseerd.
Inderdaad verliep de kwaliteitscontrole van Lloyd Loom bij Hartanto goed en Jan was heel
tevreden. Ik, van mijn zijde, leerde hoe het eindvlechtwerk van de ruggen en zittingen van
rotanstoelen en zitbanken moest worden geborgd. Dat mocht niet met de Franse slag
gebeuren, maar de eindjes moesten vrijwel onzichtbaar zijn door ze bij het einde af te knijpen.
De vlechters moesten daarvoor slechts een beetje meer werk verrichten door met een speciale
handgreep het rotanuiteinde door drie windingen te laten klemmen. Als laatste handeling
werden van de meubels met een handgasbrander de vellus of donsrotan haartjes afgebrand.
Ook leerde ik hoe je rotanmeubels door een “smijttest” op deugdelijkheid kon testen en
daarna te controleren of de vier poten nog steeds vlak staan. Ik vond het altijd het leukst om
de werkers daarmee op de stang te jagen. Als ik dan de werkplaats binnentrad en aanstalten
maakte om deze steekproef uit te voeren dan hielden de “holle vaten” vlegels en van tijd tot
tijd de lieftallige werksters hun hart al vast. Wanneer het goed verliep dan kregen zij een
pluimpje en anders moest, gezamenlijk met de opzichter, de reden van het probleem worden
opgespoord.
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Terugkomend op resultaat, de goedgekeurde meubelorder. Er werd begonnen met het laden
van de 20 voet container. Mijn eerste meubelorder van Van Nieuwenhoven werd geladen in
een Text container, dat staat je altijd bij. De documenten werden klaargemaakt en zonder enig
argwaan namen we voor altijd afscheid van P.T. Aneka Regalindo. Het tweede hobbeltje was
nu feilloos voorbij gerold.
Nu werd het tijd dat Jan de Vries uit Noordwolde aan P.T. Alam Inrotama de kennis zou
overdragen om de meubels naar ontwerp van Des Bouvrie voor zijn firma te gaan fabriceren.
Het was voor een Indonesisch bedrijf niet alleen een ongekende weelde om gratis een

Foto 135 Ontwerpen naar o.a. Jan de Bouvrie

“Transfer of Technology” te krijgen van een vakman rotanmeubelmaker, maar daarbij ook
nog de ontwerpen van een opkomende multi-ontwerper in de schoot geworpen te krijgen.

Foto 136 Rotan is een liaanplant

De rotan is in het tropenwoud een liaanplant en het is geen sinecure de rotan van de oorsprong
uit het bos te kappen, op te slaan, te sorteren en op dikte te bundelen voor transport.
Afhankelijk van het gebruik van de rotan meubels
binnen- of buitenkamers moet de fabrikant erop letten dat
hij de juiste keus maakt van het rotanmateriaal. Voor de
skeletten
van
buitenmeubels
moeten de originele
rotanstokken gebruikt
worden, dus met een
rotanhuid.
Terwijl
Foto 137 Rotan voor buiten meubels
voor binnenmeubels
naar
wens
rotanstokken met en zonder rotanhuid gebruikt kunnen
Foto 138 Rotan voor binnenmeubels
worden.
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Voor Jan de Vries begon nu pas het eigenlijke werk van. Ik toonde hem de mogelijkheden en
de reeds aanwezige mallen van Hartanto's bedrijf en vertelde hem over de kennis en ervaring
van de mallenmakers. Alles wat vervaardigd was in het verleden was handwerk dat met
kunstzinnige routineuze handgrepen resulteerde in vrijwel foutloze eindproducten. Jan stond
er ook versteld van dat de vervaardigde meubels efficiënt gestapeld konden worden in de
container. Kortom, hij kon meteen beginnen met het vervaardigen van de mallen voor het
gewenste design en daarna binnen de gestelde tijd aanvangen met de massaproductie. Zonder
veel problemen naderde het einde van zijn taak bij het op gang brengen van de productie. De
mallenmakers hadden een berg aan ervaring opgedaan in het, volgens de Hollandse manier,
maken van meubels en Jan de Vries was uiterst tevreden met hun werk. Uit dank voor alles
wat we voor hem hadden gedaan,
nodigde Jan ons uit voor een
afscheidsdiner. Hij was mij
dankbaar voor mijn goede zorgen
en de geboden logies en Hartanto
en
zijn
vrouw voor hun
welwillende ontvangst en het
beschikbaar stellen van hun
personeel voor het vervaardigen
van de order voor Des Bouvrie
Foto 139 Rotan naar ontwerp van Jan des Bouvrie
meubels.
Hiervoor reserveerde ik bij een bekend Chinees restaurant “Continental” in Surabaya, waar
levende muziek met mooie lady-crooner (zangeres) gespeeld werd, een tafel. Onder het genot
van een drankje spraken we voor elkaar een kort dankwoord uit over het slagen van onze
samenwerking. Daarna kwam de bestelling voor het diner ter sprake. Jan gaf mij de opdracht
om dit, naar mijn beste kunnen, te doen.
Ik riep de gerant en vroeg hem of hij jumbogrénouille
of
wel
gebraden
jumbokikkerbilletjes op het menu had, wat
hij bevestigende. Ik bestelde er een flinke
portie van en ook een rondje bier. Ik richtte
me tot Jan en zei dat ik deze keer geen nasi
goreng met saté ayam had besteld, zoals hij
twee weken lang had gegeten, maar dat we
beginnen met een proefbord gebakken
pootjes van piepkuiken. Deze pootjes
smaakten precies hetzelfde als de geroosterde
saté ayam en als hij het niet lekker zou
vinden konden we alsnog saté ayam Foto 140 De tweelingsbilpootjes met en zonder
bestellen. Natuurlijk vertelde ik hem niet wat verpakking
het wel was, want dan kon er donder op
zeggen dat deze koppige Fries het zou weigeren.
Want “wat de boer het niet kent, vreet hij niet”. Vol verwachting klopte ons hart. Het rondje
bier werd tegelijkertijd geserveerd met de dampende piepkuikens en de verrukkelijke geur
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verhoogde onze eetlust. Ceremonieel proefde ik de “tweelingbil
pootjes” door er eentje vanaf te scheuren. Ik bracht het in mijn
mond en slaakte een kreet van heerlijk genot en vertelde dat ik
nog nooit zo iets lekker had gegeten. Het malse kippenvlees
smolt gewoon weg op je tong en ik adviseerde Jan dit ook te
proberen omdat ik ervan overtuigd was dat hij het eveneens
lekker zou vinden. Aanvankelijk aarzelde hij maar uiteindelijk
vermande hij zich om op dezelfde wijze het piepkuiken te
verorberen. En ja hoor na enkele happen werd hij zo lyrisch dat
van de weeromstuit ook de tweede piepkuikenbil met een
rotgang in zijn mond verdween. Hij vond dit gerecht zo lekker
Foto 141 Wat de boer niet kent...
dat het proefbordje in een oogwenk leeg was en een tweede
portie besteld werd. Bij de keuze van het menu ging Jan ermee
akkoord dat er voor hem een nasi goreng “istimewa” (speciaal) met piepkuikenpootjes goreng
en een dubbel spiegelei in plaats van de saté besteld zou worden. Hij heeft zo gesmuld dat hij
er bijna zijn vingertjes bij opgepeuzelde. Pas in Nederland heb ik hem, in bijzijn van zijn
directeur de heer Nieuwenhuizen, verteld wat hij precies had gegeten.
Voor vele jaren heb ik met Hartanto van P.T. Alam Inrotama de zaak van Van Nieuwenhoven
bevoorraad tot het werd overgenomen door Eurotan bv.
Deel 3.c.8.v. De zoektocht naar leveranciers
Naast de rotan ging mijn aandacht hoofdzakelijk naar aanvragen van ARMATIM die bij P.T.
Janker Mas van Sugiarto binnenkwamen.
In de periode dat ik nog bij Signaal in vaste dienst was, waren de short stayers mijn vraagbaak
als het ging om het aanvragen van de onderdelen voor Wapentechnische en Elektronische
apparatuur. Deze periode was voor mij een leerschool voor mijn toekomst. In mijn grauwe
massa legde ik toen vast waar Signaal haar onderdelen zoals Magnetrons, Thyratrons, Tuners,
Klyatrons, Oscilators, Diodes, Resistors, T-R switches en Plessy sonar valves, vandaan
haalde. De belangrijkste leveranciers waren onder andere in de USA Electro Optics, Varian en
Raytheon en in het Verenigd Koninkrijk English Electric Valve. Met die bedrijven had ik een
gentlemen agreement en zij werden mijn hofleveranciers voor de aanvragen die ik van P.T.
Jangkar Mas ontving. De kassa rinkelde nog luider, maar natuurlijk moesten toch ook de
vliegreizen terugverdiend worden.
Voor alle werktuigbouwonderdelen gebruikte ik het bedrijf van Jan Los, Mecorp B.V., die bij
RMO Werkspoor, de heer Pijnappels, onderhoudscontracten had voor hoofdketels,
oververhitters, hulpwerktuigen, verdampers, vuurhaarden Plibrico en Weirs pompen cf. KM
contract VSP fregatten. Daarnaast was ik van 1987 tot 1990 door de heer P. W. Glasmacher
aangesteld als de Sole Agent van Combimac bv (ex Pelger Pompen).
Op een dag had Sugiarto een aanvraag voor vervanging van een SOS pomp (brandblus
noodpomp die onder water kan draaien) voor één van de korvetten van de Fatahillah klasse. Ik
erop af om poolshoogte te nemen en meldde me bij de KKM (Kepala Kamar Mesin) of wel
HTD (Hoofd Technische Dienst) voor informatie. Hij vertelde me dat de pomp door“mungkin
kortslet” (mogelijk kortsluiting) niet meer draait. Ik dus met de WKKM (Wakil KMM) of wel
OGHTD (Ondergeschikt HTD) naar de MK en vroeg hem wanneer de pomp voor het laatst
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had gedraaid of was beproefd. Het antwoord daarop bleef hij me schuldig, dus nam ik als een
getrainde chimpansee het serie- en partnummer op en inspecteerde het schakelkastje.
Warempel, de Motor Beveiliging Schakelaar (MBS) stond op uit en nadat ik dat hersteld had
liep het barrel als een tierelier.
Ik voelde wel niet een beetje, maar een heleboel trots dat ik het zelf gefikst had, maar aan de
andere kant heb ik me dus blij gemaakt met “een dooie mus”, want het was niet zo best voor
mijn dompet of wel portemonnee. Wij terug naar de hut van KKM om hem te vertellen “hoe
de vork in de steel” zat. Toen het gesprek zich onder vier ogen vervolgde, zei hij zonder
blikken of blozen: “Pak Bosch niet verder vertellen, maar je moet de pomp toch als versleten
beschouwen en een nieuwe bestellen, want dan krijg ik meer commissie van mijnheer
Sugiarto”. Ik dus als een kind zo blij en “mijn naam is haas”.
Behoudens deze grote schnabbel had ik met de geruisloze aandrijfmotoren van Combimac
voor de zodiaks van de mariniers ook aan hen een goede klant. Voor verrassingsaanvallen bij
nacht hebben deze motoren bewezen van het goede hout te zijn gesneden en er gingen er heel
wat over de toonbank. Tijdens een bezoek van het KM-Eskader aan Surabaya onder het
commando van mijn Jaargenoot Van Renesse, , werd door het NIID (Nederlandse Industriële
Inschakeling Defensie) een expositie georganiseerd. Daar heb ik voor Combimac een stand
mogen inrichten die veel bekijks trok. De voorzitter van deze club was een vlagofficier b.d.
van de MLD, die later door Commandeur Alting van Sieberg zou worden opgevolgd.
Deel 3.c.8.vi. Het vuilnis avontuur

Foto 142 Stortplaats voor biologisch afval

Op seminars van de Indonesische en Nederlandse Association (INA) was ik vaak van de
partij. Op een van die gelegenheden presenteerde de firma Zenith bv, vertegenwoordigd door
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de directeur Ir. Corts (ex Shell) en zijn vazal Scipio (een HTS-er) een Open Landfill project
waar zij mee bezig waren. Zij gaven daarbij aan dat het een pilot project betrof voor een Open
Landfill voor de verwerking van het biologisch afval van de stad Malang. Het project was in
een ver gevorderd stadium van de feasibility study fase en ging uit van de gemeente Malang.
De betrokken autoriteiten waren de “Bubatie” (regent) van “Kabupaten” (de residentie)
Malang en de “Walikota” (Burgemeester) van Malang. Wat mij in dit project interesseerde
was de folie die ervoor gebruikt moest worden. Deze folie moest waterdicht zijn en, door
middel van eraan gevulkaniseerde afsluiters, aangesloten kunnen worden op een vuil
waterafvoer systeem, zodat besmetting van het grondwater voorkomen werd. Door deze
aansluiting vervalt dus de doorlatende laag. Voor dit doel wilde ik het Hertelan EPDM
membraam van 1,5 mm gebruiken, waarmee een niet te beschrijven hoeveelheid vierkante
meters kon worden bestreken.
Tijdens dit seminar van INA (Indonesian Netherlands Association) kwam ik ook Hendro
Prayitno tegen. Hij was van Indo-Chinese afkomst en vertegenwoordigde Nijhuis Container
Hoogeveen (NCH), die in Indonesië horizontale hydraulische treksystemen voor containers op
vlakke truck laadaanhangwagens produceerde. Hij was afgestudeerd op MBO niveau en had
zich gespecialiseerd in zware last transport in Apeldoorn en spreekt uiteraard de Nederlandse,
maar ook de Duitse taal, vloeiend. Wij volgden samen de Zenith club in Indonesië op de voet
om te zien hoe de Landfill er precies zou komen uit te zien en hoe groot het zou worden. Ook
hielden we in de gaten hoe het transport vanaf de locale stortplaats naar de definitieve
stortplaats zou gaan plaatsvinden. Doordat wij allebei bedrijven vertegenwoordigden die in
Indonesië gevestigd waren, hadden wij bij de heer Corts (oud ingenieur die voor Shell
werkzaam was geweest in Brunei) een streepje voor en werden wij geheel in het project
opgenomen.
In Indonesië moesten we vaak op de Nederlandse ambassade zijn om bij de afdeling
Economische Zaken pilot projecten op te geven. Alle toonaangevende projecten moesten
daarna door de SETNEG (Secretaris Negara) of wel Indonesische Staatssecretaris van EZ,
worden goedgekeurd en geregistreerd worden in het zogenaamde Blauwe Boek.
In Nederland was Kliko bv in Alkmaar de hoofdaannemer die ook voor de noodzakelijke
leningen zorg droeg. Hendro en ik gingen samen naar Nederland waar we eerst de directeur,
dhr. Klinkenberg van Kliko bv, opzochten. Hij moest instemmen met het gebruik van de 1 à 2
mm dikke folie van Hertel en met de meest geschikte vuilniswagen die in Indonesië in licentie
kon worden gebouwd.
De folie van Hertel bv leverde geen probleem op, omdat
zij in Egypte ook al betrokken waren geweest bij de aanleg
van kunstmatige watermeren voor de horticura en golf
courses. De rollen van 1,20 m x 20 m kunnen, afhankelijk
van het ontwerp en transportmogelijkheden, in Kampen
worden gevulkaniseerd. Daarna zouden, met een draagbare
hand vulkaniseerset, ter plaatse de laatste verbindingen
kunnen worden gemaakt.
Foto 143 De open landfill

Het ontwerp van de voor ons meest geschikte
vuilniswagen moest bij Ginaf in Veenendaal wel uit de
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onderste la van het bureau komen. Het was een dumptruck met een eenvoudig perssysteem
waarmee het geladen biologisch vuil kon worden gecomprimeerd. In de tropen en dus ook in
Indonesië is het huisvuil voor 90 % biologisch. Het vocht van het huisvuil moest wel in een
200 liter vat opgevangen kunnen worden die, nadat het ontsmet is, in het riool kan worden
geleegd. In Nederland is het een “doodzonde” en misschien nu wel een strafbaar feit
geworden om het perswater op de openbare weg af te wateren. Van de heer Klinkenberg had
ik eens gehoord dat er in het Westland, op een weg bij een ingang van de kassen, een plas
water lag waar het personeel niets vermoedend gewoon doorheen liep. De volgende dag lagen
de dure komkommerplantjes in de kassen op één oor. Bij onderzoek bleek dat de plas water
afkomstig was uit een vuilniswagen. In Indië zou dit geen bezwaar zijn, maar het was toch
beter om er voor de zekerheid rekening mee te houden.
Op advies van Kliko bezochten wij Ginaf en
Van Ginkel bv in Arnhem voor de gegevens
van het verouderde model vuilniswagen van
Van Ginkel. Dat bleek voor Ginaf geen
probleem en gewapend met deze informatie
gingen we naar Hyva bv in Alphen aan de
Rijn. Hendro kende deze fabrikant van
hydraulische systemen al via NCH. Daar
bleek dat het hydraulisch treksysteem van
NCH gecombineerd kon worden met de
minder ingewikkelde persinstallatie van de
Foto 144 De vuilniswagen met perssysteem
vuilniswagen.
Daarmee
was
een
gebruiksvriendelijke installatie te realiseren
die in Indonesië zelfs door “getrainde chimpansees” bediend kon worden. Dat was nodig
omdat de vuilnisman vaak het minst opgeleide slag mensen is.
Ook in Indonesië was het een heen en weer gereis van Surabaya naar Malang waar de
gemeentelijke kopstukken werden bezocht en naar Jakarta voor de Ambassade en SETNEG.
Daar ging ontzettend veel geld en tijd inzitten, maar er werd wel een hoop ervaring opgedaan
en we leerden dat je niet alles in je schoot geworpen krijgt. De enige troost was dat de leiding
van Kliko, Hertel en Zenith, die toch in de handel hun sporen wel hadden verdiend, ook in het
ootje werden genomen. Want wat blijkt: de Firma Zegwaard, een concurrent van Kliko, had,
van horen zeggen, roet in het eten gegooid door met de ambassade “Kong Ka Li Kong”
(Chinees-Indonesisch spreekwoord twee handen op één buik) te spelen. Later zou blijken dat
zijzelf ook geen lekkere jongens waren, want het was dit bedrijf dat op veel plaatsen in
Nederland illegaal giftige stoffen had gedumpt.
Deel 3.c.8.vii. Het rubber avontuur
Ik kreeg van de Export Manager de Heer Sutrisno van P.T. Bukit Jaya Abadi te horen dat een
fabrikant van industriële gewapende rubberen slangen van grote lengten naar orders zat te
snakken. Omdat hij wist dat ik vaak op pad was naar Nederland vroeg hij of ik wellicht
genegen was hun spullen te verkopen. Waarom niet, dacht ik en “je kunt nooit weten hoe een
koe een haas vangt”. Dus vertelde ik Sutrisno dat ik dat wel wilde doen. Ik werd
geïntroduceerd bij de Firma P.T. Indotama Mega Inda Rubber (IMIR) en daar ontvangen door
productie manager Sofian Lesmanto van wie ik een globale “Know How” rondleiding kreeg
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door het bedrijf. Dat werd een spoedcursus over de vereiste apparatuur zoals mixers, kneders,
extruders, autoclaven, vlechtmachines en printers. Ook werd me uitgelegd welke testen
vereist waren en over het werk in het Monsanto laboratorium. Daarna kwam het
productieproces zelf aan de orde. Om te beginnen wordt volgens een recept, dat afhankelijk is
van de toepassing van de slang, het compound gemaakt. Dit compound wordt verkregen door
de hoofdbestanddelen, zoals synthetisch (SBR) en natuur (NR) rubber samen met olie en
chemicaliën, eerst in de mixer en daarna in de kneder, te mengen. Een representatief deel van
dit compound wordt hierna voor testen naar het Monsanto lab gebracht. Hier wordt op de
eerste plaats bepaald of het aan de gewenste specificaties (SBS, DIN, EN, JIS) voldoet en
wordt ook de vulkaniseringstijd (cure time) vastgesteld. Dit gebeurt bij iedere badge van
meestal 50 kg. Daarna werd het compound op dikte gerold en, afhankelijk van de in- en
uitwendige diameter van de slang, in lange strippen gesneden en op rollen opgeslagen.
Vervolgens wordt de rol door een wormpomp door de extruder geperst. Deze extruder is
voorzien van het stempel (die) waarmee de gewenste inwendige diameter van de slang
verkregen wordt. De uiteindelijke buitendiameter van het eindproduct is afhankelijk van het
aantal en de dikte van de op buitenzijde van de binnenslag (inner tube) aangebrachte inlays
van de versterkingslagen.
De zo verkregen ongevulkaniseerde lange binnenslang wordt op een ronde roestvrij stalen
(RVS) plaat, die precies in de ronde autoclaaf past, van het middelpunt naar buiten opgerold.
Op deze plaat kan, afhankelijk van de diameter van de slang, een 100 of 200 meter lange
slang worden opgerold. De RVS platen, met de opgerolde binnenslang, worden daarna in een
ronde stoomautoclaaf op elkaar gestapeld en daarin gedurende de helft van vulkaniseringstijd
verwarmd. Als de half gevulkaniseerde binnenslang uit de autoclaaf komt, wordt die, om
meer stevigheid te krijgen, in de weef (braiding) machine omwikkeld met kunststof garen.
Indien de daarvoor gebruikte kunststof vezel in latex is “gedipt”, hoeft de gelaagde
binnenslang niet door een latexbad te worden gehaald. In het laatste geval wordt de
doordrenkte slang eerst door een kaliber gehaald om de overtollige latex af te stropen en
daarna met warme lucht gedroogd. Daarna gaat de verstevigde slang wederom door de
extruder om, met de vereiste stempel, de buitendiameter te verkrijgen. Tot slot wordt de slang
weer op de RVS plaat opgerold en in de autoclaaf gevulkaniseerd. De zo verkregen slang
wordt een “één-inlay” slang genoemd. Wanneer de slang tegen hogere drukken bestand moet
zijn, wordt de slang, voordat die voor de tweede keer door de extrusiemachine gaat, nogmaals
omwikkeld met garen en daarna achtereenvolgens geëxtrudeerd en gevulkaniseerd.
Gewapend met deze kennis, aangevuld met specificaties zoals adhesie, werk-, en
bezwijkdruk, slijtvastheid, treksterkte en rek, moest ik de hort op. Ik kreeg een koffer gevuld
met halve meter slangen van allerlei samenstellingen. In Nederland bezocht ik eerst de heer
Rooks van Semperit in Nijkerk, de heer Frans Luebbers van Kléber in Oosterhout, de heer
Peters van Peters Rubber en Plastics bv in Roermond en de heer Bogaerds van ARUBO in
Bilthoven. Zij allen gaven aan de meegebrachte proefslangen te zullen testen en zouden mij
daarna informeren over het resultaat. Dus weinig soelaas!
Toen ik in Roermond bij Alfa Gomma (AG) Nederland aankwam liep dat echter anders. Daar
werd ik te woord gestaan door de heer Kirkels, de directeur, en heer Kroese. Zij lieten hun
bedrijf zien en toonden mij hun hele assortimenten aan slangen van de meest uiteenlopende
materialen en voor een veelheid aan toepassingen. Zoals mandrel (wikkel), hydrauliek, pvc
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etc., te veel om op te noemen. Kortom een zeer compleet breed scala aan producten en
bovendien een zeer goed geoutilleerd test-proeflaboratorium van Monsanto. Als ik dit
vergeleek met de eerder bezochte slangen distributeurs waren dat kleine jongens. Tijdens de
koffie vertelde de heer Kroese dat hij voor de vliegeropleiding van de MLD in Gilze-Rijen
was afgekeurd en gedurende zijn diensttijd van 2 jaar waarnemer was geweest. De heer
Kirkels bleek in de Board of Directors te zitten van Alfa Gomma in Italië en kende als
hoofdaandeelhouder niet alleen de Italiaanse markt, maar beheerste ook de Italiaanse taal. Dus
ik had twee kopstukken voor mij zitten. Van mijn kant vertelde ik ook eerlijk dat ik in wezen
nog maar een leek was in deze branche. Toen ik mijn proefstukken slangen liet zien, dacht ik
dus: “nu gaat het pas voor mij beginnen zet je maar schrap”. Zij namen de hele koffer mee om
alle slangen te testen en ik hoefde me niet bang te maken voor moeilijke vragen.
Ondertussen maakte ik ook van de gelegenheid gebruik om mezelf en Indotama te promoten.
Zo vertelde ik dat het een goed georganiseerd bedrijf was dat gebruik maakte van, onder
licentie, in Taiwan gebouwde productiemachines van Bessdorf Germany. Na nog wat heen en
weer gepraat en een paar telefoontjes tussendoor, werd Kroese serieus en vroeg aan mij:
“mijnheer Van den Bosch hoeveel slangenbedrijven heeft u al bezocht”. Hierop antwoordde
ik: “een heleboel”. Toen vertelde hij dat Alfa Gomma Nederland, zoals ikzelf ook al had
gezien, momenteel al een compleet assortiment kon aanbieden. Dat betekende in de praktijk
dat als een klant bij AG binnenkomt voor een klusslang en zich tegelijker tijd bedenkt dat hij
ook bijvoorbeeld een siliconenslang nodig heeft, AG zowel de klusslang als de Siliconen
slang in voorraad dient te hebben. Indien dat niet het geval is loopt die klant naar de
concurrent en dat moet voorkomen worden. Dus AG moet te allen tijde compleet zijn. Kroese
vroeg mij toen op de man af: “U zei dat u al een heleboel leveranciers bezocht heeft, maar
heeft u ook al een order in uw portefeuille?” Argeloos vertelde ik naar waarheid dat ik
inderdaad in drie dagen twee slangenfirma's per dag had bezocht. Daar had ik de nodige
monsters achtergelaten om te testen en zij zouden mij te zijner tijd wel benaderen voor
offertes. Lachend zei hij me: “dan raad ik u aan om dat dan maar rustig links te laten liggen”.
Toen kwam hij met zijn mededeling, waar ik zelfs nu nog steeds van ondersteboven lig. “Nu,
mijnheer Van den Bosch, u komt vandaag als een “geroepene”, dat wil zeggen als u ons
voorstel aanneemt”. Het moederbedrijf AG in Italië had namelijk besloten om de
arbeidsintensieve productie van industriële gelaagde slangen van Europa te verplaatsen naar
de goedkope landen in Azië. Hij ging verder: “wij hebben uw slangen getest en die voldoen
vrijwel allemaal aan de DIN en NEN normen wat tot nog toe bij andere aanbiedingen uit
andere goedkope landen nooit eerder het geval was”. “Bovendien zijn we verheugd dat het
uiterlijk van de slangen wat kleur en opdruk betreft, overeenstemt met de wensen die AG
heeft en ook de uitvoering ervan zelf op het eerste gezicht stabiel is”. “Kort en bondig
verzoeken wij u, als u met ons in zee wilt gaan, geen van onze concurrenten in de BENELUX
meer te benaderen en gedane toezeggingen terug te trekken op basis van een voorlopige
Gentleman Agreement”. Ik wist niet wat ik hoorde en als groentje in deze handel accepteerde
ik ongezien dit voorstel dat later gevolgd zou worden door leveringscontracten. Met een
handdruk bezegelden we de wederzijdse instemming die werd bekroond met een glas
Chandaux & Moët en een daverend diner. Zou deze kiezelsteen groeien tot een edeler soort?
Daarna stak ik met de Seat met de Ferry het Kanaal over naar Harwich in Engeland en
vervolgens reed ik naar Ideal Hose Ltd. in Northamptonshire. Dit bedrijf was al schriftelijk
door Sutrisno benaderd en ik had genoeg tijd over om hen te bezoeken. Ken Urwin was de
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directeur en wij konden meteen goed met elkaar overweg. Het was nog in de beginfase
waarbij proefzendingen over en weer werden gezonden, maar later zou hij een goede klant
worden.
Na de zaken zag ik met hem voor het eerst een premier league wedstrijd. Ken was bestuurslid
van Birmingham en ik mocht, in plaats van zijn vrouw, mee naar de wedstrijd tegen
Tottenham Hotspur. De uitslag ben ik vergeten.
Deel 3.c.8.viii. Het avontuur met de cutter dredger
Al met al kwam ik niet met lege handen terug bij Hermawan de directeur en Sofian, hij was
dan ook verguld met mijn succes. De verdere correspondentie verliep via de telex van de
rotanfabrikant Hartanto waar ik kantoor hield.
Tot nog toe heb ik overwegend de lichte zijden van de medaille beschreven, maar er zaten ook
veel donkere zijden aan. Misschien ook leuk om daarvoor mijn grauwe massa eens te
pijnigen.
Van Bukit Jaya kreeg ik een aanvraag voor
een smalle en beweeglijke cutter dredger voor
het uitdiepen van het hoofdkanaal van de
zoutpannen van Kalianget in Madoera. Dus
ging ik met Sutrisno van Bukit Jaya naar
P.T.Garem Indonesia in Jalan Bubutan. Daar
vernamen we dat de dieper gelegen
evaporators (zoutpannen) met vloed niet meer
bereikbaar waren waardoor de productie van
het “gave Gods” zout verminderde. Als
noodoplossing werd het zoutwater eerst
handmatig in bamboe “petoeng” (zeer
zeldzame en grootste bamboe soort) gegoten.

Foto 145 Het legen van de noodzoutopvang

De opbrengst ervan kon echter niet tippen aan
die van de oorspronkelijke productie in de
zoutpannen, waar het zout zelfs met paarden
moest worden afgevoerd. Met deze
mededelingen gingen we naar Kalianget op
het meest oostelijke gebied van Madoera.
We werden ontvangen door een kordate dame.
Een echt mooie goed geproportioneerde
Madoerese verschijning, die je graag tussen de
lakens zou willen vinden. Zij was de PR
manager van het zoutbedrijf en zou ons aan de
mensen van de praktijk introduceren. Maar Foto 146 De afvoer van zout met paarden
eerst werd natuurlijk de traditionele
gastvrijheid van Indonesië op de Madoerese manier getoond. Die bestond uit een
welkomstrede van onze lieftallige gastvrouw en een complete “Bubur Soem-Soem met gula
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Aren en jajan-jajan Madoera” lekkernij (Molenaar kindermeelpap met vloeibaar rode suiker
van Aren palm en Madoerese kleine tweehaps taartjes).

Foto 147 Bubur Soem-Soem met gula Aren en jajan-jajan Madoera

Vervolgens voeren we met de PR- en Area Manager in een boot met buitenboordmotor vanuit
de vrije zee het hoofdkanaal “pelan-pelan” (langzaam) binnen naar de zoutpannen.
Halverwege het hoofdkanaal, ik meen na een kilometer of vijf, moesten we vanwege de
ondiepte terugkeren. Om de tender voor het uitdiepen van het ongeveer 10 kilometer lange
hoofdkanaal te kunnen samenstellen werden alle benodigde tekeningen van het productie
gebied verzameld en de wensen geïnventariseerd.
Voor het verkrijgen van een dredger van middelgroot formaat heb ik vervolgens de hulp
ingeroepen van Tony van der Hout en vroeg hem om met mij samen te werken. Tony was als
Marine Attaché in Frankrijk met pensioen gegaan en had, met zijn bedrijf OTRINCO
(Overseas Trading and Consultancy Co), toegang tot het geprivatiseerde Rijksinkoop Bureau.
Ook had hij goede contacten met de indertijd regerende Gouverneur van Oost Java die hij
kende uit Parijs, waar deze toen ambassadeur was voor Indonesië. Van Tony kreeg ik het
adres van De Hollansche IJssel, een fabrikant van kanaal dredgers. Zonder verder al te veel in
details te treden, reisde ik spoorslags naar Nederland om de directeur van dat bedrijf in
Oudewater, Ir. Legemaat, te bezoeken. Hij liet mij de bij zijn werf gebouwde dredger Hymud
III in werking zien. Gewapend met alleen een uitgebreide folder 11 en de General arrangement
and Description Guide van de Hymud, heb ik ingeschreven op de tender van P.T. Garem
Indonesië voor het uitbaggeren van het hoofdkanaal naar de zoutpannen in Kalianget op
Madoero. Dit is allemaal snel verteld maar om de waarheid te zeggen heb ik me een slag in de
rondte gelopen om de dredger de Hymud III te promoten en later aan te bieden.
Vanuit Surabaya heb ik als “een klein baasje” veel zakelijke en ook plezieriger bezoeken aan
Kalianget gebracht. Niet alleen voor de Hymud III, maar vooral om te proberen de
levenslustige aantrekkelijk PR manager, Aïda, om mijn vingertje te winden. Daarbij
inderdaad hopend om haar, zoals ik bij onze eerste ontmoeting in mijn gedachten wenste,
onder mijn dekens te kunnen vinden. Zij was geweldig en ook goed van hart, maar wel erg
jaloers en dat is ook niet iets om over naar huis te schrijven.
Mannen onder elkaar gebruiken vaak een grap om het verschil tussen een Javaanse en
Madoerese minnares te beschrijven en die is als volgt. Als je bij een Javaans vrouwtje Kopi
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Toebroek bestelt, zal zij het dampend kopje op schotel voor je neus zetten. Daarna zal ze het
kopje met de koffie en de suiker erin al roerend met het lepeltje langzaam tot een climax op
smaak brengen. Niet te versmaden heerlijk. Ik bedoel niet het andere, maar de heerlijk
dampende Robusta koffiegeur. De Madoerese doet dat heel anders, veel geraffineerder. Zij
roert de Kopi Toebroek niet met het lepeltje, maar mengt het door het kopje boven de schotel
rond te draaien. Dat gebeurd intermitterend van bewust traag naar snel waardoor de excellent
geurige en smaakvolle Luwak Koffie naar het toppunt van het genot wordt gebracht. Een
super heerlijk gevoel dat ik heel vaak aan den lijve heb ondervonden en veel lekkerder is dan
de Robusta koffiegeur.
Dit dredger project ging, waarschijnlijk door het probleem waar de gebaggerde slurry moest
worden gedeponeerd, uit als een nachtkaars. De af te voeren slurry kon per pijpleiding of
bagger ponton naar zee worden afgevoerd of gebruikt worden voor de dijkverhogingen van
het hoofdkanaal. Het afvoeren via pijpleidingen naar zee bleek het meest efficiënt, maar dat
was voor de Indonesische Staat te duur. Al moet ik ook bekennen dat er van mijn zijde een
gebrek aan concentratie was omdat er teveel speelde en ik geen ondersteuning kreeg van de
fabrikant. Bovendien moest ik alles doen zonder enige tegemoetkoming omdat zij voor een
dubbeltje op de eerste rij wilden zitten. Temeer omdat je in Indonesië geen orders meer op een
presenteerblad krijgt aangeboden, zoals in de Hollandse tijd, zonder smeergeld
In elk geval door Schade en Schande wordt men wijs.

Deel 3.c.9. Ondertussen de kinderen in Nederland
Nu het wedervaren van de kinderen in Nederland.
Armand was ondertussen geslaagd voor de Hogere Hotelvak School (HHS) in Scheveningen.
Als eerste baan moest hij de directeur eigenaar van het culinaire antieke restaurant “de
Paardenstallen” in het midden in Den Haag, waarnemen. Hoewel in een gribus wijk gelegen
toch wel bekend. De eigenaar, een habituele dronkaard, was een aimabel gastheer en een
goede culinaire restaurateur, maar een bullebak voor zijn personeel. Armand kon bij hem een
potje breken en geleidelijk aan blies hij het bedrijf nieuw leven in en kwam de potentaat zelf
steeds minder in het restaurant. Natuurlijk was dat een prestatie, maar niet de manier om
vooruit te komen. De pacht en verkoopprijs waren te hoog.
Toen kwam Hélène met het verhaal dat er in Babylon winkelcentrum een Italiaans restaurant
“La Trattoria” te koop stond en dat Armand een Feasability Study voor een bekende
bierbrouwer had gemaakt. De bank was bereid om met hem in zee te gaan als hij een ton
eigen geld zou inbrengen. Als Hélène voor de Middelbare Hotelvak School (MHS) geslaagd
zou zijn kon zij daar ook gaan werken. Mijn belastingconsulent, Deloitte en Touche, bedacht
een contraptie om via een Indonesisch rechtspersoon het bedrag fictief te lenen en dit aan
Armand te verstrekken. Dit gebeurde en het bedrijf werd gekocht. Deze zaak liep als een trein
totdat Babylon gesaneerd werd en tegen de vlakte ging. Toen begon de ellende. Meer wil ik
niet over deze zaak zeggen behoudens het spreekwoord: “Ondank is des werelds loon”.
Hélène slaagde voor de MHS en kreeg niet alleen een goede baan bij de Witte Raaf in
Noordwijk waar zij stage liep, maar ook een vaste relatie met Mark van den Brink die een
jaargenoot was van Armand bij de HHS. Mark was ingeloot bij de Dienstplicht en ingedeeld
bij de school van reserve officieren voor de Luchtmacht in Gilze Rijen. Hij is als tweede
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luitenant afgezwaaid. Als tweeverdieners konden zij het “Hok” in de Laan van Meerdervoort
inruilen voor de grondétage aan de Loosduinse Kade, een juweeltje.
Marks eerste vakantie was uiteraard een “Tour de Java” en het
mooiste is dat mijn moeder Mark ook nog heeft leren kennen,
hoewel ze toen nog niet getrouwd waren.
Je kunt aan de foto's zien dat
mijn moeder de symptomen
vertoonde van de ongeneeslijke
ziekte.
Op een van mijn maandelijkse
bezoeken aan Kediri zag ik dat
ze ziek in bed lag. Mij werd
verteld dat ze soms pijnaanvallen
kreeg en dat ze als ze sliep
moeilijk adem kon halen.
Foto 148 Jan Willem met zijn
Daarom sliep ze zittend hetgeen
moeder en Hélène en de
ook met pijn gepaard ging. Met
bedienden Mudji en Ni
Hidayat heb ik mijn zieke
moeder toen naar het Baptisten Foto 149 Oma met Mark en
Ziekenhuis gebracht dat door Anglicaanse Baptisten artsen, Hélène
meestal uit Amerika, wordt geleid. Zij werd daar door een
vrouwelijk arts onderzocht en er werd een röntgenfoto van haar longen gemaakt. Daarop
constateerde de arts dat ze een vlek op haar longen had ter grootte van een dubbeltje. Dit wees
op longkanker. Zij vertelde dat als haar lichamelijke
conditie goed was ze nog wel één tot twee jaar te
leven had, maar het zou ook snel kunnen uitzaaien. Ik
besloot toen om mijn moeder definitief bij mij in de
Sambas te houden. Daar heeft ze nog ruim een jaar
gelukkig geleefd. Het trieste was echter dat ik er niet
was toen ze stierf, maar Hidayat en Mudji hadden
haar nog wel op tijd met de auto naar haar familie
(Kartinie, een volle nicht van mijn moeder) in Kediri
gebracht.
Foto 150 Jan Willem bij het graf van zijn
moeder

Ik was toen in Nederland in verband het wijzigen van
mijn arbeidsovereenkomst van HSA naar Hertel bv.
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De tijd schrijdt voort en ik kan mij mijn vele activiteiten en evenementen niet meer in de
juiste chronologie herinneren en indelen. Ik ben derhalve genoodzaakt gewoon over te gaan
om me te concentreren op die herinneringen die de meeste impact hebben gehad en m.i. een
zekere diepgang hebben.
Een klein voorbeeld: er zijn legio Nederlandse vlootbezoeken aan Surabaya geweest, maar ik
kan mij er maar twee herinneren, namelijk de expositie van Combimac en het vlootbezoek
van Koningin Beatrix en Prins Claus en de huidige Koning Willem Alexander in augustus
1995.
Ik draai daarom alleen de filmrollen af die in aanmerking komen om genoemd te worden en
naar mijn mening het verhaal smeuïg moeten maken.
Zo was er een voorval tijdens een INA-bijeenkomst, die bepalend zou blijken te zijn voor een
verandering in mijn leven. Een belofte, voor wat er in het verschiet lag, zoals dat het geval
was met de speeches van Martin Luther King: “I have a dream”, Obama: “Yes we can” en als
laatste de komende President van Indonesië Jokowi: “Mental Change”.

Foto 151 Martin Luther King, Barrack Obama en Joko Widodo

Ik leerde daar en toen namelijk de heer Oei, de eigenaar van Hendro’s bedrijf, kennen. Oei
was van rijke afkomst en had goede connecties bij het ministerie van werkgelegenheid. Zijn
moeder had veel geld verdiend met vogelnestjes voor de Chinese keuken en met haar kapitaal
had hij zijn bedrijf opgezet. Hij zou later de BILKA (Bimbingan Likungan Kerja Kecil)
mobiele werkplaatsen voor het Ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid en ook particulier
de “Explorer” Camper uit de koker van Hendro en mij, gaan maken.

Deel 3.d.1. Een ontmoeting met grote gevolgen
Na de lezingen van de INA bijeenkomst flaneerde er steeds een weinig aantrekkelijke dame
om me heen, die kennelijk een gesprek met mij wilde hebben. Ik voelde dat wel aan, maar had
er weinig zin in, want het oog wil ook wel wat hebben. Het is niet netjes om overduidelijk te
laten merken dat je er geen zin in hebt om haar te woord te staan, dus gedwee accepteerde ik
haar toenadering. Ze sprak goed Nederlands, maar ik zou me niet eens meer kunnen
herinneren wat ze allemaal verteld heeft, zo oninteressant was zij in haar doen en laten. Ik
wist alleen dat ze secretaresse was van Jatim Steel en zelfs haar naam is mij ontschoten.
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Toen ik een paar dagen later thuis was werd er warempel op de Sambas gebeld. Ik zag vanuit
de woonkamer dat de bewuste dame bij het hek stond. Ik zei tegen Mudji (mijn bediende):
“tuan tidak ada dirumah” (mijnheer is niet thuis). Mudji naar het hek en ik zag dat ze in een
vraag en antwoord spel verwikkeld raakten, maar uiteindelijk ging de dame toch weg. Ik
vroeg Mudji wat er aan de hand was en zij zei dat de dame niet wilde geloven dat de tuan niet
thuis was, omdat zij zag dat de auto in de garage stond. Mudji zei ad rem, dat de tuan was
weggegaan met zijn vriend, waarna ze uiteindelijk wegging. Ze zal gedacht hebben dat de
aanhouder wint. Ik blijf bij deze zaak, want wat er nu gaat volgen zal heel belangrijk voor mij
zijn!!!
Het was “Lebaran” (Islamitische feestdag op 18
mei 1988) en ik was alleen thuis omdat mijn
bediendes en chauffeur met vakantie waren naar
de dessa. Opeens werd er aangebeld en ik gluurde
door de gordijnen naar buiten en zag een keurig
geklede en aantrekkelijke vrouw aan het hek. Dus
haalde ik de sleutel, die achter in de keuken lag, en
ging achterom door de garage naar het tuinhek.
Daar zag ik tot mijn schrik dat de aantrekkelijke
dame vergezeld werd door de opdringerige
vrouwspersoon.

Foto 152 Suzy

Ik was dus lekker in het ootje genomen, maar er
was nu gelukkig een knappe chaperonne bij, die
mijn ogen streelde en met wie ik kon praten. Ik
moet er niet aan denken dat ik alleen met die saaie
vrouw opgescheept zou komen te zitten.

Wij gingen lekker naar de achtergalerij
waar we ons aan elkaar voorstelden om
vervolgens met Suzy een strootje te
roken. Ik zal vast en zeker een glas thee
of wat anders aangeboden hebben, maar
ikzelf nam een lekker biertje om in de
mood te komen, want ik vond Suzy een
leuke verschijning, zeker vergeleken bij
die andere. In die tijd rookte ik nog als
een schoorsteen en had dus een metgezel
gevonden, en wat voor één! Ik merkte
direct dat Suzy ook van orchideeën hield
en daar ook verstand van had. Ook
merkte ik dat wij beiden een zekere
telepathie hadden, d.w.z. dat als ik in de
verte wat zag en het hard op zei, bleek
dat zij dat ook al in haar gedachten had.
Ergens “tjoktjok-tjoktjok” (klikten) we al.
Foto 153 “Ik hou van jou”
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Terwijl Suzy en ik lekker over allerlei dingen zaten te praten, zat de chaperonne er als een
muurbloem bij.
Voor Sjeanne (zoals de secretaresse bleek te heten) kwam het verlossende woord, toen ik
voorstelde om naar het Thaise restaurant, want de meeste Indonesische gelegenheden waren
dicht, te gaan. Zonder te vragen ging Sjeanne daar naast mij zitten, wat ik al onbeleefd vond.
Te meer toen ik Suzy, tijdens het rijden, vroeg om een sigaretje voor mij aan te steken en die
aan mij aan te bieden. Waarop Sjeanne tegen Suzy zei: “Toch vies” en ik een beetje boos:
“Helemaal niet vies.” Kortom, ik moest niets van Sjeanne hebben, ik wist precies wat voor
vlees ik in de kuip had. Na heerlijk Thai’s te hebben gegeten, gingen we naar Suzy’s huis in
Bendul Merissie, omdat Sjeannes huis volgens zeggen niet opgeruimd was. Keurig huis moet
ik zeggen, weer een + punt. Alleen had ze geen koffie in huis, maar wel heerlijk zelfgemaakte
cake. Omstreeks elf uur ging ik huiswaarts met een klein smeulend pitje in mijn hart.
De volgende dag bracht ik een mooie officieel (in
Londen) geregistreerde orchidee uit Lawang, die
ik al in huis had, naar Suzy als dank voor de
gezellige dag van gisteren.
Een lekkere boomstam met aardbeienjam (cake)
die zo uit de oven kwam met, nu wel, een vers
Kopi Toebroek stonden al op mij te wachten. Dat
deed mij goed. Het gesprek ging, niet al te diep,
over wat wij precies om handen hadden. Van mijn
zijde waren dat mijn veelomvattende zaken en
projecten en de goede vooruitzichten daarvan.
Suzy vertelde over haar florerende catering
business. Doch met geen woord werd gerept over
de problemen die zij in het verleden en nu nog
steeds had. Weer een + punt voor Suzy.
Foto 154 Nooit gedacht toch gekomen

Over en weer zagen we elkaar vaker en leerden
geleidelijk aan elkaars manieren en gewoontes kennen.

Deel 3.d.1.i. Administratieve ondersteuning
Mijn administratie was uitgesproken slordig maar toch wilde ik alles zelf doen. Dat deed ik
allemaal op de gele tikmachine die Hélène gebruikt had voor haar schrijf- en stenocursus van
Scheidegger. Alle brieven en prijslijsten werden met “elf” (twee vingers) vingers getikt. Als
Suzy vroeg of zij het voor me kon doen was mijn antwoord altijd: “ik doe het zelf” waarmee
ik mijn arrogantie en onafhankelijkheid wilde benadrukken.

Foto 155 Keramiek fabriek Saki in
Probolingo

In die periode had ik van een bevriende tabakshandelaar een
order gekregen voor de levering van 100 ceramieken
tabakspotten. Deze tabakspotten moesten genoemd worden
naar de gebieden waar in Indië de tabak verbouwd werd en
moesten volgens de wensen van de klant worden gemaakt.
De fabriek (Saki genaamd) die ze zou produceren staat in
Probolingo en maakt daar “bone China” porselein en
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aardewerk artikelen. Ik zag daar wel wat in, omdat ik in Engeland tijdens mijn bezoek aan
Ken Urwin van “Ideal Hose Ltd..”, naast over industriële slangen te hebben gesproken, ook,
als toeristische ontspanning, een bekende Engelse porseleinfabriek had bezocht.
De vele keren dat ik langs Probolingo naar het
zuiden om via Jember naar Kalibaru of Bali ging,
zag
ik
deze
porseleinfabriek.
Uit
nieuwsgierigheid wou ik precies weten wat zij
produceren. Tot mijn schrik en verwondering zag
ik dat deze fabriek vrijwel hetzelfde geoutilleerd
was als dat porseleinbedrijf in Engeland. Zo
achterlijk zijn wij dus ook weer niet in Indonesië.
Dus onmiddellijk had ik aan de leiding alle prijsen artikellijsten opgevraagd voor een eventuele
handel voor de binnen- en buitenlandse markt.
Het berekenen van de verkoop en het tikken van
de verkoopprijzen was voor mij een waar
monnikenwerk met mijn armetierige vaardigheid
in machineschrijven. Telkens schoof ik het
daardoor op de lange baan.

Foto 156 Productieproces in Probolingo

Hèhè, eindelijk ben ik zover dat ik toekom
aan wat ik eigenlijk wil zeggen. Dus deze
in de vergetelheid geraakte lijsten lagen
meestal
op de tafel
van
de
ongedane
zaken en
Foto 158 De tabakspotten
deze hoop
werd
zienderogen hoger en hoger. Uiteindelijk begon Suzy zich in
te zetten om deze half afgemaakte verkooplijsten af te
maken. Waarop Mudji (mijn bediende) haar verschrikt
waarschuwde: “Jangan ngutik–ngutik Nona Muda, Tuan
nanti marah–marah” (niet aankomen mevrouw, straks wordt
mijnheer erg boos.). Maar zij werd door Suzy gerust gesteld
met: “Tidak apa- apa nanti kapan saya selesai tik
tambahannya, saya kembalikan barang ditempatnya sama”
(niet erg zodra ik klaar ben met het nodige te tikken, leg ik Foto 157 Producten van de keramiek
het op dezelfde plaats terug).
fabriek
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Toen ik thuis kwam zag ik dat de stapel van ongedane zaken aanzienlijk was verminderd. En
Suzy vertelde mij trots: “Kijk maar, alle verkooplijsten van de keramiek uit Probolingo zijn
klaar”. Vanaf die tijd was het met elf vingers (twee vingers) typen van de baan en werd ook
alle andere correspondentie met tien vingers door Suzy getikt.
Deel 3.d.1.ii. Kennismaking met de familie van Suzy
Geleidelijk aan leerden we elkaar beter kennen en ik maakte ook kennis met de ouders van
Suzy die in Malang wonen. Vooral Suzy’s vader attendeerde ons erop dat wij ons beiden
moesten realiseren dat het verschil in leeftijd groot was. Als wij onze relatie wilden
voortzetten moesten we, voordat we definitieve beslissingen namen, er dus goed over
nadenken. In elk geval waren we het er beiden over eens dat we problemen, die in het
verleden waren ontstaan, niet met ons mee moesten blijven dragen. Van mijn kant was dat
geen probleem, maar Suzy had een verschrikkelijk verleden met haar echtgenoot die zij
daarom in 1986 had verlaten. Een van de gevolgen daarvan was dat zij al haar officiële
papieren (geboorte acte en dergelijke) was kwijt geraakt en ook geen contact meer had met
haar twee kinderen, die toen 4 en 7 jaar oud waren. Ik wist Suzy gerust te stellen door aan te
bieden om de kosten te betalen voor haar scheiding inclusief de rechtszaak en de advocaat. In
ieder geval moesten wij voorlopig voorkomen dat onze relatie aanleiding zou geven, aan wie
dan ook, tot ongewenste beslissingen. Ik had vooraf al via mijn netwerk uitgezocht wie de
advocaat zou moeten worden. Dat bedoel ik met we moeten beiden “schoon” zijn en zonder
belemmeringen door ons verleden!
Verder had ik belangstelling voor de aankoop van een stuk grond in de dessa Patjet en wilde
dat samen met Suzy, haar ouders en haar broer Dody gaan bekijken en daarover advies vragen
aan Suzy’s vader. We hebben daar een hele dag aan besteed en er gezellig uitje van gemaakt.
Volgens hem was het geen goede keus, omdat het plaatsje nu al een doods geheel was en daar
ook in de toekomst geen verandering in leek te komen. Een beter alternatief kreeg ik jammer
genoeg niet. De toch al droevige tijd voor Suzy werd nog verergerd, toen haar vader, twee
dagen na ons dagje naar Patjet, plotseling overleed. (3 juni 1988)
Het telegram van Suzy’s jongere broer met de mededeling dat hun vader met
ademhalingsproblemen in het ziekenhuis was opgenomen, was een zwakke weergave van de
eigenlijke situatie. Hij overleed daar eenzaam en alleen aan de gevolgen van longkanker, toen
zijn echtgenote medicijnen, die niet in het ziekenhuis voorradig waren, aan het kopen was bij
een apotheek.
Zo snel als we konden reisden we af naar Malang en
regelden de rouwboeketten van witte orchideeën,
voordat de kist van de overledene gesloten werd.
Toen wij bij de kist van Suzy’s vader aankwamen,
zag Suzy toen ze naar haar vader keek, dat hij zijn
oudste dochter herkende en dat er tranen langs zijn
wangen biggelden. Het is echt waar en geen
verhaaltje of een Fata Morgana.
De droefheid werd nog versterkt toen Dody zijn
zuster Suzy weer zag en haar huilend omarmde en
Foto 159 Een droevige dag, die wij nooit zullen
zei: “ik kan niet meer naar school, want pappie is
vergeten
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dood”. Suzy stelde hem gerust door te zeggen dat hij zich geen zorgen hoefde te maken, want
zij zou het wel regelen. Suzy hield haar belofte en wij zorgden ervoor dat hij zijn
ingenieurstitel kon halen.

Deel 3.d.2. Mijn nieuwe handeltjes
De reguliere zaken waar een vast inkomen aan verbonden was, verliepen stroef of stonden op
een laag pitje. Bij de haphazard schnabbeltjes was het hoofdzakelijk hollen of stilstaan, maar
desondanks teerden we niet in op onze reserves, want het leven in Indonesië is goedkoop. Dus
geen aap loos!
De rotan meubels gingen redelijk met één tot anderhalve veertig voet container per maand,
maar de orders van Alfa Gomma waren met LCL (less container load dus geen volle
container) nog geen routine. De aanloop en kwaliteitstesten bij Schilab lopen op legale wijze
altijd traag, maar er was een begin gemaakt. Nu lag de bal in het mandje van de fabrikant die
ervoor moest zorgen dat de productie en kwaliteit van de slangen goed was en dat ook zou
blijven. Dus was het afwachten geblazen.
Ook diende zich het nieuwe project aan voor de productie van een camper op een flat bed
Toyota Corona pick-up. Contractueel was vastgelegd dat de kosten van de oplegger voor mijn
rekening zouden komen, terwijl de bouw van de carrosserie voor de camper door Hendro zou
worden betaald. Het principe van het geheel was dat de camper handhydraulisch van de pickup afgehaald kan worden. Hierdoor kon de oplegger voor het dagelijkse werk en transport
gebruikt worden terwijl de camper in de vrije tijd voor toeristische uitstapjes beschikbaar was.
Het was ook mijn taak om zorg te dragen voor de aankoop van het hang- en sluitwerk van de
campers, de aanschaf van chemische wc’s, douche en keuken met een fornuis dat werkte op
LPG. Met mijn ABRI Multi pas van HSA, die ik nog niet hoefde in te leveren, kon ik nog
steeds accijnsvrij artikelen invoeren.
In 1988 werden toevallig de EK kampioenschappen gehouden waar
Nederland ook aan deelnam. “Plezier kan goed samengaan met
zaken” was een uitsprak die ik altijd in ere heb gehouden. Dus
boekte ik voor de duur van het gehele toernooi en een week extra
een vlucht naar Nederland. Ondanks de enerverende
voetbalwedstrijd
en van het EK,
de
redelijke
goede
vooruitzichten
van de handel en
de
bekende
Foto 160 Kattekop kaart
Hollandse
levensstijl,
voelde ik dat ik Nederland was ontgroeid.
Ik miste iets dat ik jaren niet gekend heb,
namelijk het oprechte liefdesgevoel van
Suzy voor mij. Ik probeerde dat gevoel
vorm te geven met een zielig kattenkopje. Foto 161 Tekst van kattenkop kaart
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Bij terugkomst in Indonesië had ik geen enkel probleem bij de douane, hoewel ik veel barang
bij me had. De ABRI pas deed wonderen bij binnenkomst in Indonesië. Alle in Nederland
gekochte spullen werden na controle gemonteerd in de camper.
Toevalligerwijs kregen we nog bezoek van
Admiraal Sudomo. Hij kwam, als Minister
van Arbeid en Werkgelegenheid, op
werkbezoek om de vorderingen van de
productie van de mobiele werkplaatsen te
bekijken. Deze mobiele werkplaatsen zouden
gebruikt gaan worden bij het praktisch
technisch onderwijs op ambachtsscholen.

Foto 162 Admiraal Sudomo, als Minister van Arbeid en
Werkgelegenheid op werkbezoek

Deze workshops werden op opleggers
gemonteerd, die uitgerust waren met een
treksysteem van NCH. Deze opleggers zouden
later van dessa naar dessa rijden om “on the
job trainingen” te geven. Dat moest gebeuren
volgens een door het Ministerie van Onderwijs
Foto 163 Admiraal Sudomo laat zich informeren
uitgevaardigde instructie. Een goede zaak om
bij de laaggeschoolde arbeiders op deze wijze
de elementaire technische kennis bij te brengen.

Foto 164 De Kernet aan het werk

In de Hollandse tijd kenden we dit systeem als de Kernet-Opleiding. De Kernet was de helper
van de chauffeur, meestal een jongen, die zijn baas hielp bij het parkeren, het laden van de
truck, het verwisselen van een lekke band en het repareren van de truck. Zelfs een heel
differentieel voor de aandrijving van de wielen kon worden gerepareerd. Kortom een
chauffeur in Indonesië was een allround vrachtwagenmonteur. Daarom zie je onderweg altijd
een truck gerepareerd worden door zijn eigen chauffeur, omdat tegenwoordig de meeste
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Kernets zijn opgeklommen tot chauffeur. Deze kennis wordt door het inzetten van deze
rijdende leslokalen versneld.

Deel 3.d.3. Het koophuis in Jajar Tunggal Selatan MM 18 (1988)
Het contract met Sambas liep ten einde en we stonden voor de keus om het huurcontract te
verlengen of een eigen huis te kopen.
De echtscheiding van Suzy verliep
met wederzijdse aantijgingen en
resulteerde in een vonnis, waarbij de
kinderen onder de ouders verdeeld
zouden worden. Suzy besliste echter
dat het beter was als beide kinderen
bij hun vader zouden opgroeien. De
reden was dat ze nog niet zeker wist
hoe onze relatie, die toen nog in de
kinderschoenen stond, zou gaan
verlopen. Voor mij was de keuze snel
gemaakt. Te meer om Suzy te
overtuigen, dat mijn liefde voor haar
menens was, kocht ik een eigen huis
Kaart 9 Jajar Tunggal Selatan MM 18
voor haar op haar naam. We besloten
een woning in een nieuwe wijk te kopen, waar de huizen ruim waren opgezet en degelijk
gebouwd werden. Het resort is gelegen in een woon- en businesscentrum ten zuiden van de
oude Darmo-wijk en de Yani Golfbaan in Surabaya. Bovendien zou het worden aangesloten
op een geplande autoweg. De wijk heet Darmo Sentossa Raya en de woning ligt in Jajar
Tunggal Selatan MM 18, waar we nog steeds wonen. De bouw zou een jaar duren.

Deel 3.d.4. Een nieuwe baan voor Suzy op Bali
Toevallig kon Suzy een baan krijgen bij een goede kennis op Bali, die een villawoning-resort
voor verhuur aan toeristen in Kuta bezat. Zij moest een nog op te richten Japans restaurant
gaan leiden, waarvoor ze eerst drie maanden in de leer moest gaan bij een echte Japanse kok.
In die tijd waren we daarom vaak op Bali
en reisden dan in onze nog niet geheel
afgebouwde camper. We zochten naar
parkeergelegenheid in de buurt van
toeristische centra.
Inderdaad heeft Suzy zich in drie maanden
tijd de nodige kennis van de Japanse
keuken eigen gemaakt en Sushi, Sashimi,
Tempura, Sukiaki, enz. leren bereiden.
Foto 165 De Japanse keuken

Maar toen ik op een keer onverwacht naar
Bali moest, zag ik tot mijn grote verbazing
dat ze in een tent was ondergebracht. Het villaatje, waar zij oorspronkelijk verbleef, moest
worden verhuurd, daarom was er voor haar een tentje op het grasperk in de tuin van de villa
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gezet. Ik vond het idioot dat zij, ondanks het feit dat zij de spil was van het restaurant, goed
genoeg geacht werd om in een gammel tentje te overnachten. Ik besloot dat ze met dit werk
moest stoppen en dat wij voortaan de kost en inwoning zelf zouden regelen.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was Bali toeristisch
nog niet zo vol als nu en vonden we gemakkelijk een
goed kosthuis voor drie personen. Daar konden Hendro en
ik, als we op Bali waren, ook overnachten.
Bovendien ging het voorspoedig met de orders voor rotan
meubels. In de “zielige kattenkop brief” had ik bovendien
gemeld dat ik zeven 40 voet containers in mijn
orderportefeuille had. Van dhr. Van Nieuwenhoven en
Jan de Vries mocht ik de lege ruimtes onder de meubels
en de dooie hoeken opvullen met houtsnijwerk, dat ik
begonnen was te laten maken. Na aankomst in Nederland
kon ik dat in Badhoevedorp in de Groothandel in
Aziatisch Houtsnijwerk van de Indonesische Chinees Ko
Hoo, aan de man brengen.
Van het ene geluk komt het andere.
Foto 166 Vliegende eenden

Suzy kon mij veel beter helpen met de geplaatste orders

en die controleren op gereedheid en
kwaliteit van afwerking, dan dat ze in het
Japanse restaurant bleef werken.
Aanvankelijk ging Suzy met het openbaar
vervoer naar de dessa op Bali waar de
spullen gemaakt werden. Het vervoer naar
Surabaya was duur en ik kwam om de
twee weken ook naar Bali, dus konden we
dit vervoer beter zelf regelen. Ik kocht
voor Suzy op Bali een Suzuki Carry en
voor mij in Surabaya een Toyota Corolla
Kijang. Dit was de eerste Corolla die in
Indonesië geassembleerd werd.
Foto 167 Zittende eenden
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Foto 168 Boedha’s houtsnijwerk opdracht van Jan Willem

Een ander +punt van Suzy was dat ze, door haar spraakwaterval en goede omgangsvormen,
snel en makkelijk vrienden maakte met hoog en laag geplaatste mensen.
Deel 3.d.4.i. Op Bali stond een huis: Jalan Nusa Indah
Zo ook, en vooral, in de vastgoed sector. Vandaar dat zij op een dag mij in Surabaya belde
met de mededeling dat ze voor een prikje een mooi pand in Denpasar in de Jalan Nusa Indah
aangeboden kreeg. Ze zei wel voor een prikje, maar het was toch nog een heleboel geld. Een
pracht huis met een mooie ruime woonkamer
voor de TV, annex een open kantoor voor de
administratie en de ontvangst van gasten.
Verder vier grote slaapkamers die van alle
gemakken waren voorzien en een zeer ruime
achtergalerij die groot genoeg was om als
eet- en ontbijtkamer te dienen. Tot slot vier
badkamers met toilet, een bediendenkamer,
een luxe keuken met koel- en vriesapparaten
en een voorraadkamer. Kortom, compleet
voor een Guest House.

Foto 169 Guest house Nusa Indah

Ik vertrok onmiddellijk in mijn Kijang naar
Bali om het pand nauwkeurig te bekijken.
Het was goed onderhouden, alleen moest de
eetkamer van de keuken en badkamers
gescheiden worden. Verder moest er voor de
tuin en de orchideeën een pomp aan de
waterput worden aangebracht voor de
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bediening van een sproeisysteem. Suzy oordeelde dat we op Bali eigenlijk niet het hele huis
nodig hadden en we zouden kunnen volstaan met het continueren van de huidige
overeenkomst voor de kost en inwoning. Wel zou het te geef zijn als we de helft van de
vraagprijs zouden bieden en na onderhandelen een korting van 25% zouden overhouden. Dat
laatste bleek niet nodig want ons aanbod van de halve vraagprijs werd geaccepteerd en zo
werd Nusa Indah in 1989 ons eigendom.
Ik ging weer terug naar huis om Pak Min te strikken. Hij was de klusjesman van Hendro’s
moeder (tante Tien) en ook ik wist hem vaak te strikken om mijn antieke meubels te
politoeren. Hij deed het altijd met veel zorg en toewijding, vandaar dat ik tegen Suzy gezegd
had, toen ik de vorige keer naar Holland ging: “Laat Pak Min zijn rijbewijs maar halen”.
Want Hidayat was de chauffeur van dhr. van Gelder (de directeur van ABN AMRO)
geworden. Dit kwam mevrouw Prayitno ter ore. Zij belde direct Suzy en zei: “Ik hoor dat Pak
Min zijn rijbewijs mag halen van mijnheer Van den Bosch. Wanneer mijnheer Van den Bosch
terugkomt, moet je maar tegen hem zeggen in het Nederlands: “Al te goed, is buurmans gek”.
Suzy was helemaal in de wirwar en vroeg haar om het langzaam herhalen zodat ze het
spreekwoord kon opschrijven want, Tante Tien, anders vergeet ik het! Om het niet te vergeten
leerde zij het uit haar hoofd door het telkens, op de WC, als ze zich opmaakte voor de spiegel,
weer te herhalen: “Al te goed, is buurmans gek”. Zij moest het feilloos kunnen uitspreken als
ik straks van mijn jaarlijkse bezoek uit Nederland zou terugkomen. En ja hoor, ik had niet
eens de tijd om van de reis uit te puffen of Suzy vertelde mij met trots wat Tante Tien van
Hendro gezegd had om mij te zeggen: “Je mag Pak Min niet teveel verwennen, want “al te
goed, is buurmans gek””. Feilloos kwam het er uit. “Wanneer heb je dat geleerd?” vroeg ik.
“Toen Tante Tien het mij gezegd had heb ik het opgeschreven en steeds maar weer uit mijn
hoofd nagezegd” antwoordde Suzy. Het was deze keer een dik + punt voor Suzy.

Deel 3.d.5. De ruwe kiezelsteen begin te glimmen
Ken Urwin van Ideal Hose Ltd. had inmiddels de hele smak samples die ik bij hen had
achtergelaten getest en zou, zoals was afgesproken, met zijn partner langs komen om orders te
plaatsen bij P.T. Indotama Megah Imdah Rubber (IMIR) ). Samen met Sofian Lesmanto, de
productiemanager, heb ik ze opgehaald in Juanda, het vliegveld van Surabaya. Dit eerste
feitelijke bezoek van een Europese handelaar en fabrikant in slangen was het tastbare resultaat
van mijn Industriële Reinforced Hoses capriolen. Toch even aan Hermawan, de
directeur/eigenaar, en zijn vrouw laten zien dat mijn verhalen niet op losse schroeven stonden.
Eerst liet ik ze de hele fabriek zien en daarna gingen we in de vergaderzaal om de puntjes op
de “i” te zetten en dat stemden ons vreugdevol. Uiteraard waren er ook opmerkingen, maar
ook tevreden geluiden en dat gaf de burger moed. Ontegenzeggelijk waren het geen
“mierenneukers”, maar to the point en snelle decision makers. De eerste order voor 4
containers van 20 voet werd resoluut geplaatst en ook werden, onder voorbehoud, de
vervolgorders voor de komende 3 maanden vastgelegd.
De ruwe gevonden kiezelsteen begon aan glans te winnen. Het eerste bezoek werd afgesloten
met een uitstekend diner in het restaurant van Bumi Hyatt hotel en een afzakkertje, dat me
nog steeds goed bijstaat. Wat beneveld thuisgekomen ging ik aanvankelijk te kooi, doch ik
kon door de agitatie over de verworven order niet slapen en ging op de achtergalerij een
strootje roken.
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Toen ik de bel van het tuinhek aanhoudend hoorde rinkelen, strompelende ik wat uit mijn
hum naar buiten. Aan het hek stond Suzy die van Bali was gekomen. In plaats van verlangend
blij te zijn om elkaar weer te ontmoeten stelde ik haar grimmig en arrogant de vraag: “Ik heb
je toch niet gebeld om thuis te komen?” Ik krijg van Suzy wel eens een verwijt naar mijn
hoofd geslingerd als ik me niet naar behoren gedraag en arrogant doe of niet lief genoeg voor
haar ben. Maar nogmaals Suzy, hierbij mijn oprechte excuses voor dit voorval, je weet toch
dat ik slechts in mijn mond wat onbeheerst ben, maar het in mijn hart niet meen. Nogmaals
mijn excuusjes, hoor Suuz, als je deze alinea leest!
Wel vertelde ik haar in geuren en kleuren, dat we met Ken Urwin van Ideal Hose Ltd. een
succes hadden geboekt. Nog even lief en naar behoren nagepraat en vervolgens de geneugten
van twee geliefden vereerd en genoten.

Deel 3.d.6. Het hartaanval (dec. 1989)
Plotseling werd ik wakker doordat er in mijn armen en benen geknepen werd. Mijn hoofd en
hele lichaam waren bezweet en mijn ondergoed doordrenkt van mijn urine. Ik hoorde alleen
een kreet van Suzy: “Mudji, Mudji, tuan hidup hidup!! Tidak mati”. (Mudji Mudji (onze
bediende) mijnheer leeft, leeft, hij is niet dood) “Alhamdilulah, Salam”, het is niet te geloven!
Ik begon te griepen; “Waarom word ik wakker gemaakt, er is niets loos met mij” en stond op
om mijn pyjama te halen voor een verschoning. Toen ik naar de badkamer liep donderde ik
met mijn kop tegen de glazen deur van de woonkamer. Dat overkwam ook Suzy, toen ze
water voor mij ging halen en tegen dezelfde deur liep. Toen ze terugkwam zag ze dat ik nog
steeds niet in bed lag en zei boos, “Je moet liggen, Mudji heeft niet voor niets gebeden dat je
niet dood mag gaan “Alhamdilulah” (Loof de Heer). We hebben je wel een kwartier moeten
knijpen en masseren om je weer tot leven te krijgen. Toen kwam Hendro binnen met Tante
Tien, die ook boos waren omdat ik niet op bed lag. In een wip werd ik liggend door Hendro
en Mudji naar de auto gedragen. In een vol busje werd ik naar de EHBO van het Rooms
Katholieke Ziekenhuis (RKZ) in Jalan Diponegoro gebracht. Daar werd ik met mijn zware lijf
op een onderzoeksbed gelegd. Tijdens het onderzoek door de ziekenhuisarts had Tante Tien
gehoord dat de cardioloog net zijn ronde deed langs zijn patiënten, want het was vijf uur ’s
ochtends. De controlerende arts op de EHBO zei dat ik alleen maar oververmoeid was en
weer naar huis mocht.
Toen de cardioloog, Dr. Jeffrey, bij mij aan bed kwam en mijn EEG bekeek zei hij dat ik
onmiddellijk naar de Intensive Care Unit (ICU) moest, want ik had een hartaanval gehad. Er
werd een zuurstofmasker op mijn neus gezet en ik werd in allerijl naar de ICU gereden.
Allemaal mee en Dr. Jeffrey vroeg wie er verantwoordelijk was voor mij en wie straks de
rekening zou gaan betalen. Toen Suzy zei dat zij het was werd haar verteld dat ik een
Streptokinase injectie, die 1,5 miljoen Rupiah zou gaan kosten, moest hebben. Het was niet
alleen een duur maar ook een schaars medicijn. Wegens de urgentie van mijn geval kon het
echter voorlopig van een andere patiënt geleend worden, maar dan zou het wel om vier uur in
de middag aangevuld moeten zijn. Deze aanvulling zou uit Singapore moeten komen. Tante
Tien antwoordde snel dat zij op tijd een nieuwe Streptokinase Ampul kon bezorgen, want zij
was de eigenaresse van de apotheek “Sehat”, die ook aan het RKZ leverde. Ook over de
kosten hoefden we ons geen zorgen te maken want ik was bij de OHRA met een volledig
buitenland dekking verzekerd. Wel zou ik het eerst zelf moeten betalen en dan declareren bij
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de OHRA. Vier uur nadat het medicijn was toegediend ging het vat gelukkig open. Ondanks
het feit dat ook de andere patiënt inmiddels buiten levensgevaar was, bleef de bestelling voor
de aanvulling ervan gehandhaafd.
Na de geslaagde fietstest, restte mij nog de katheterisatie van mijn hart. Omdat dat in het RKZ
nog niet mogelijk was moest ik overgeheveld worden naar het Algemeen Burger Ziekenhuis.
Op nadrukkelijk advies van Dr. Jeffrey kon ik beter zelf zorgen voor splinternieuwe
hartkatheters en deze meenemen naar het Algemeen Burger Ziekenhuis (ABZ). Dat was
nodig, omdat daar voor de gewone man gewerkt werd en men gesteriliseerde, eerder
gebruikte, katheters gebruikte. Daarop werden deze katheters ook bij Tante Tien besteld en
persoonlijk aan mij gegeven. Daarna ging ik in de ambulance naar de het ABZ en de
operatiekamer in voor de katheterisatie. Ik lag nog maar nauwelijks op de operatietafel waar
de voorbereidingen werden getroffen, toen ik zag dat zij een katheter wilde plaatsen. Ik zei dat
ik eigen nieuwe katheters bij me had, en dat Dr. Jeffrey zelf de katheterisatie zou uitvoeren. Ik
begreep meteen dat ze daardoor in hun wiek geschoten waren, maar ik hield me van de
domme. De katheterisatie is succesvol uitgevoerd, maar de patiënt voelde zich al in de
ambulance abominabel en mijn bloeddruk bleek nog maar 50. Toen ik terugkwam in het RKZ
werd ik onmiddellijk weer naar de ICU gebracht. Suzy werd geïnformeerd dat mijn toestand
kritiek was. De hele nacht werd ik met animerende injecties en een extra infuus op de been
geholpen. Wat bleek nou het geval. Bij katheterisatie wordt er een contrastvloeistof
ingespoten, die het mogelijk maakt om vermoedelijke vernauwingen op te sporen. Men krijgt
dan een beter beeld op de monitor en voor het vastleggen op de CD. Na het gebruik van deze
contrastvloeistof is het een vereiste dat je genoeg vocht binnen moet krijgt. Dat gebeurt
gewoonlijk hetzij per infuus het zij door te drinken, maar dat is waarschijnlijk niet of in
onvoldoende mate gebeurd.
Na twee weken was ik weer de oude, maar
Dr. Jeffrey was van mening dat ik feitelijk
nog gedotterd zou moeten worden. Omdat dit
in Surabaya nog niet kon gebeuren, besloot
hij me door te verwijzen naar het
Academisch Ziekenhuis in Leiden. Hij
schreef een verwijsbrief naar zijn promotor
Professor Dr. B. Buis en daarna werd er een
afspraak gemaakt.
Nu moet je even nagaan wat Suzy gedaan
heeft terwijl ik in het RKZ in de lappenmand
lag! De hele verhuizing van Sambas naar
onze nieuwe optrek in Jajar Tunggal Selatan
MM 18 heeft zij geregeld. Natuurlijk had
Hendro haar daarbij wel met raad en daad
bijgestaan.
Foto 170 Het nieuwe onderkomen

109

Deel 3.e. De gouden kiezelsteen (1990-1992)

Deel 3.e. De gouden kiezelsteen (1990-1992)
In de periode dat ik van mijn hartaanval
herstelde, werd de hele huishoudelijke boedel
van de Jalan Sambas door Suzy met de
flatdeck naar de Jajar Tunggal gereden.
In de Sambas periode had ik reeds voor mijn
nieuwe eigen woning voor elk vertrek mooi
antiek meubilair aangekocht.

Deel 3.e.1. De handel van Bob Kerkdijk
Meestal in de weekenden, als ik zuidwaarts
naar Malang trok, ging ik poolshoogte nemen
bij de “afvallige” Jezuïet pater Bob Kerkdijk.
Hij kon aanvankelijk het exotische schoon Foto 171 De verhuiswagen
van een Raden Ayoe, uit de “Tweede Ring”
van de Kraton, niet weerstaan en verwekte een mooie dochter, maar uiteindelijk zocht hij toch
bevrediging bij de, tot atletische mannen ontluikende, misdienaars.
Bob was net als ik een “Anak Kolong”, die in een streng Javaans-katholiek gezin, als blauw
bloed “Kerkdijkjes” , slechts door hun moeder werden verzorgd en rustig en degelijk
opgroeiden in de kraton van Soerakarta. Eén van de broers van Bob was de lievelingsdirigent
van President Soekarno en was, in de overgangstijd (1945-1950) naar de onafhankelijkheid,
de jongste Javaanse dirigent die het Symfonie Orkest van Batavia ooit gehad had. Bob zelf
mocht ook niet mopperen, want hij leefde weelderig van zijn Antiek Kunst Walhalla in
Purwasari, een plaatsje tussen Sidoadjo en Lawang. Zijn familie was geparenteerd aan de
familie van de Nederlands gezinde Susuhunan Pakubuwono, de Sultan van het Vorstenland
Surakarta. Hij verwierf dan ook veel van zijn echte antieke kunstwerken uit de gebieden van
“de Vorstenlanden 1“.
Zoals bij de Jezuïeten gewoon was, beheerste Bob acht talen. Conform de eisen van het
gymnasium dat hij gevolgd had. Initieel waren dat Nederlands, Duits, Frans, Engels, Grieks
en Latijn en later kwamen daar, tijdens zijn tweede priesteropleiding, Arabisch, Hebreeuws en
Chinees bij.
Zeer begaafd, kunstzinnig en als aanhanger van de BB leer (Bahoe Belanda = in de
volksmond “het ruikt Hollands” en doelt op de Hollandse Tijd en Soekarno), verafschuwde
hij de “rotte appel” politiek van Soeharto. Daarbij ontaarde het perfect opgezette “VOC
Fooitjes Systeem”, in een uit de hand lopende corruptie door de gezagdragers van het regiem.
Dit systeem zou dertig jaar in stand gehouden worden. Dit systeem van geleide economie met
de vereiste vaste smeermiddelen, was, zoals ikzelf had ervaren, naar Europese maatstaven
zeer gepast en betaalbaar en voor de Indonesische export in alle opzichten stabiel en
competitief te noemen. Soeharto wist met zijn dictatoriaal bestuur deze stabiliteit te
handhaven, als de inflatie en de arbeids- en energiekosten maar in toom gehouden konden
worden. De welvaart nam enorm toe maar dat ging wel ten koste van het tropisch regenwoud,
1

Zie Achtergrondinformatie Vorstenlanden

111

Deel 3.e. De gouden kiezelsteen (1990-1992)
de uitverkoop van de natuurlijke bronnen en m.i. verkeerde investeringen in de ten dode
opgeschreven vliegtuigindustrie van Habibie en de volledige overname van de Lamborghini
luxueuze sportwagens van Tommy Soeharto.

Deel 3.e.2. Inrichting van het nieuwe huis
Behalve een grote showroom voor de verkoop aan de grote weg, bezat Bob in Purwosari ook
een drietal oud Hollandse boerenwoningen, waarvan de inrichting van de vertrekken geheel
afgestemd was op de functie ervan in het huishouden. Dus als voorbeeld: een eetkamer
compleet ingericht met eetkamerstoelen met een eettafel in dezelfde stijl. In die woningen
keek ik rond op zoek naar meubels voor de verschillende vertrekken mijn nieuwe huis van
Jajar Tunggal. Ik bezocht hem veelal op de dinsdagen van de week, omdat hij dan altijd de
grote toko gesloten hield en die dag tot rustdag verhief. Dat deed hij omdat volgens de
Kejawen 2 de, “Seloso goroh”: de koop en verkoop op een dinsdag nadelige gevolgen zou
hebben. Ik kwam dan altijd via de achterdeur binnen en verraste hem vaak met mijn komst.
Beiden waren we opgegroeid tijdens de laatste fase van de Hollandse tijd die zich kenmerkte
door de grimmige tendens van de achterstelling van de als erkende kinderen op de wereld
gekomen generatie. Ik betrapte mezelf er vaak op, dat, als ik een lotgenoot van vroeger
tegenkwam, we alleen dieper ingingen op de in onze ogen ongerechtigheden die wij hadden
ondervonden, terwijl we die in die tijd als gewoon hadden ervaren. Het gaf ons daarbij een
zekere voldoening om te zien hoe die arme drommels van toen vooruit waren gekomen in de
wereld. De toekomst bewees dat we helemaal geen arme drommels waren geworden, Bob niet
in Indonesië en ik ook niet in Holland. Goed beschouwd mogen wij eigenlijk niet mopperen,
dat wij bij de geboorte de naam kregen van respectievelijk Van Kerkdijk en Van den Bosch
en geen arme drommels zijn geworden. Lekker griepen is toch ook zalig!!!
Ik kocht voor de woonkamer hoofdzakelijk antieke koloniale kasten van de bekende
ontwerper Van de Pol. De kasten zijn gemaakt van massief teakhout en de kastdelen zijn van
buiten donker bruin en naar het midden toe zwart gepolitoerd. Ook kocht ik een marmeren
goktafel (roulette) die een diameter had van ca. 2 meter en afkomstig was van de sociëteit van
de POJ (Proefstation Oost Java), met 12 bijpassende stoelen. Vervolgens een zitje met
heerlijk zittende Bataafse salon stoelen en voor buiten op het terras “Srimulat” stoelen
(hardhouten stoel met armleuningen). Ook kocht ik een oude staande grootvader klok van
Junghans, een prachtige Hollandse lakenkast met Chinese aardbollen in het midden en met
een Javaanse omlijsting en nog een kleinere hangklok met een één gewichtsregulateur met
secondeaanwijzing. Echt een mooi antiek exemplaar en een gelijkwaardige regulateur, die ik
toevallig ook bij een antiekhandelaar op het Waterloo Plein tegenkwam in een goede staat,
maar daar voor een astronomisch bedrag te koop stond.
Misschien toch wel leuk te vertellen, hoe verknocht ik ben aan deze oude klok, die speciaal
gemaakt is voor een Nederlands bedrijf in Indië. Tijdens het plaatsen van de vrij grote schroef
in de muur voor deze klok zag ik al dat onze klusjesman Pak Min zat te etteren met het boren
van het gat voor de keilbout, maar ik schonk er verder geen aandacht aan. Op een ochtend, ik
geloof in de periode van het inrichten van Jajar, want Pak Min was er nog, stond ik onder de

2

Een Javaanse religieuze traditie, bestaand uit een samensmelting van animistische, boeddhistische en
islamitische, vooral soefi, geloven en praktijken
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douche in de badkamer en hoorde een gerommel, dat er op wees dat er iets naar beneden viel.
Ik vermoedde al dat het die bewuste klok was. Ik stormde geheel in mijn nakie, zonder enig
schroom, de badkamer uit, zag de regulateur en overtuigde mij ervan dat de schade niet groot
was. Maar ik stond nog steeds in mijn blootje met de kast in mijn handen. Mudji en de andere
dienstmaagd zetten het op een gillen dat de “tuan” het niets kon schelen dat hij zijn “Klepel,
Klok en Hamerspel” aan hen toonde. In een wip wist Pak Min een grotere schroef te vinden
en die te plaatsen. Suzy en alle anderen, die aanwezig waren, schaterden van het lachen, Van
den Bosch in zijn blootje. Einde verhaal.
Het hele huis, met haar ouderwetse
hoge plafonds werd, zoals dat ook het
geval was in mijn jeugd, in koloniale
stijl ingericht. Een akkefietje, waardoor
we weer tegelzetters over de vloer
kregen, was dat de verhuizers van Bob,
vier in getal, niet in staat waren de
marmeren goktafel over een verhoging
van de garage naar de woonkamer te
tillen. Samen met hen werkten Pak
Min, Pak To, de tuinman en ikzelf in
goede harmonie samen. Het lukte ons,
onder het tegelijkertijd uitstoten van de
Foto 172 De meubels en de klokken (links de Junghans)
Javaanse krachtkreet “Lopis Kuntul,
sidji, loroh, teleu” (Haal op gelijk, één, twee, drie, of een kreet van die strekking) om de tafel
op de hoger gelegen vloer bijna op de juiste plaats te krijgen. Doch bij de laatste gezamenlijke
krachttoer denderde de tafel op de marmeren vloer. Enerzijds was ik voldaan over de
krachttour, maar wel was Leiden in last omdat een heleboel marmeren tegels naar de
Filistijnen waren. Bovendien waren tot overmaat van ramp de originele marmeren tegels niet
meer te krijgen, doch door een tegel van bijpassende kleur in een speciaal motief te leggen
werd het probleem opgelost. Nadat ik de rekening had betaald merkte ik wel op, dat bij het
lopen mijn rechterbeen zich gemakkelijker bewoog dan mijn linker. Dat kwam omdat ik mijn
nu lege “dompet” (of in goed Nederlands mijn portemonnee) veelal in mijn rechter achterzak
droeg. Maar het belangrijkste was dat het uiterlijk van de vloer verder niet geschaad was.

Deel 3.e.3. Productpromotie met het nieuwe huis
Zoals eerder vermeld hebben we gekozen voor een nieuwbouw woning en het is zeker
vermeldenswaard dat deze woning tot op heden nog steeds als een “spaarpot” functioneert. Ik
gebruikte de woning in Jajar Tunggal namelijk voor de productpromotie van de firma
Hertalan 3. Aangezien we het huis vanaf de tekening kochten en de realisatie zich nog in de
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HERTALAN ontwikkelt een breed assortiment aan dak-, gevel-, en vochtkerende systemen. IJzersterk EPDM
voor een keur aan toepassingen. Na bijna 50 jaar weten wij nog steeds te innoveren en marktconforme EPDM
dakbedekkingsmaterialen te produceren. Wij zijn betrokken van concept tot realisatie, stonden aan de wieg van
EPDM in Europa en zijn vandaag de dag internationaal aanwezig. HERTALAN gaat voor resultaat, we
koppelen toonaangevende producten aan een uitzonderlijk niveau van dienstverlening. Daarnaast beschikken wij
ook over de Dubokeur.
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bouwputfase bevond, hebben wij bij de aankoop kunnen bedingen dat EPDM membraam van
“Hertalan” gebruikt moest worden. Als bescherming van de fundatie tegen grondwater, witte
mieren en agressieve wortelvorming van bomen en de muren tegen optrekkend vocht, werd
het zogenaamde enveloppe systeem gebruikt. Hierbij wordt de kuil waar de fundatie in wordt
gestort eerst bekleed met het Hertalan product. Ook in de dakconstructie werd het
membraansysteem van Hertalan gebruikt.

Foto 173 Hertalan membramen

Derhalve fungeert ons het huis aan Jajar Tunggal voor toekomstige en bezittende
huiseigenaren tot op heden nog als productpromotie van Hertalan. Nog steeds produceer ik
het product in Indonesië.

Foto 174 Jajar Tunggal
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