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Ik laat potentiële klanten dus zien dat een huis van 19 jaar oud lekvrij is en bestand is tegen
witte mieren. Dus een “Huis” is letterlijk en figuurlijk een “goede” spaarpot gebleken. De tuin
is niet zo groot en toch wel gezellig en productief met een tiental klapperbomen en drie
mangabomen, die later per jaar twee oogsten heerlijke manga 's zullen dragen.

Foto 175 Manga in potten uit Lombok

Deel 3.e.4. Voor de second opinion naar Nederland
Na in de Jajar wat geacclimatiseerd te zijn, moest ik voor mijn opgelopen hartaanval een
second opinion bij Prof. Buis, de promotor van dokter Jeffrey, in Nederland regelen. 4 Om de
reis en het verblijf in Nederland nuttig te maken, combineerde ik het bezoek aan Dr. Buis in
Leiden met een geplande bezoekenserie aan fabrikanten van rubber producten en distributeurs
van dergelijke producten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Deze bezoeken
deed ik samen met de productie manager Sofian Lesmanto van P.T. Indotama Mega Inda
Rubber (IMIR).
De verblijven in hotels en de reiskosten werden vergoed door de Heer Hermawan van IMIR,
een “knakenpoetser” (krent), want ik moest samen met Sofian de hotelkamer delen. Voor mij

Foto 176 Door de medische mangel

4

Zie bijlage 3
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was het geen probleem, ik heb jaren met kerels in één ruimte of kamer geslapen, maar voor
een Indonesische Chinees is het betoel-betoel malu of wel verlegen en nog wel met een
Belanda. We konden gelukkig goed met elkaar opschieten, hij is ook nu nog een goede
zakenpartner van mij.
Het bezoek bij Dr. Buis begon met een kort kennismakingsgesprek, waar ik vernam dat ik
twee dagen door de mangel zou gaan. De eerste dag een bloedonderzoek, de bloedmeting en
de fietstest. De tweede dag zou ik gekatheteriseerd worden met daarna het consultgesprek met
Prof. Buis.
Na alles te hebben ondergaan en van de desbetreffende
assistenten van de hartcontrole-apparatuur, tussen neus
en lippen door al gehoord had, dat vrijwel alle testen
goed waren, nam ik dus onbevangen plaats voor dokter
Buis’ bureau en hij lichtte de bevindingen toe van de
ondergane testen, die vrijwel allemaal een goed
resultaat hadden opgeleverd. Op de vraag of mijn werk
mij veel stresssituaties gaf en of ik dit met meerdere
sigaretten in bedwang hield, antwoordde ik
bevestigend. De professor zei toen: dat het helemaal
beter zou zijn om met roken te stoppen, maar als de
stress me teveel zou worden, mocht ik gerust een
kalmerende sigaret nemen om de stress onder controle
te houden. De vernauwingen waren niet zodanig dat er
Foto 177 Weer een goede doorbloeding
direct gedotterd moest worden. Bij latere controles
bleken de vernauwingen zodanig dat er tot 4 keer toe
gedotterd (1989, 1990, 1990 en 2005) zou moeten
worden.
Zo'n advies van een ware Professor, moet je NIET
tegen een Van den Bosch zeggen, die interpreteerde
dit uiteraard als een strootje mag dus WEL en de hart
attaque viel mee. Het woordje WEL werd in de
vocabulaire van Van den Bosch uitgelegd: eentje mag
voor deze keer WEL en met de tweede sigaret is geen
aap loos en zo gaat het beetje bij beetje steeds verder
tot hij weer als een schoorsteen rookt. Alleen een
resoluut advies is zinnig, zoals Dokter Jeffrey tegen
Van den Bosch zal zeggen, nu OPHOUDEN en anders Foto 178 Een serieus doctorsadvies
WEGwezen, is de enige manier om Van den Bosch
van het roken af te brengen. Einde verhaal!!

116

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

Deel 3.e.5. Europese rubber activiteiten
Gretig absorbeerde ik alle kennis op het gebied van de productie van alle rubberproducten. Op
de eerste plaats gebeurde dat door mijn betrokkenheid bij de rubberfabrikanten Hertel bv bij
de leveringen van gefabriceerde rubberen mouldings en EPDM membramen. Maar ook bij P.
T. Indotama Mega Inda Rubber) (IMIR)) op het gebied van de voor de export geproduceerde
Industriële gelaagde slangen. Daarnaast werd iedere collega, kennis en/of persoon, die
wellicht door hun beroep of opleiding en/of interesse, hoe klein dan ook, wat met rubber te
maken had, aangeklampt en enthousiast verteld over mijn nieuwe “roeping” die mij in de
schoot geworpen was.
Deel 3.e.5.i. Samenwerking met de Algemene Kunstzijde Unie
Zo maakte ik bijvoorbeeld, tijdens een bezoek aan één van mijn beste Sobats in Blaricum
Boele Verboeket, kennis met zijn zoon Leo, die als een Delfts chemisch ingenieur bij de
Algemene Kunstzijde Unie N.V. werkzaam was. Dit was een prachtkans om in contact te
komen met de juiste personen van de afdeling synthetische garens die ik voor Industrial
Reinforced Hoses eventueel zou kunnen importeren. Onmiddellijk heb ik daarna met Sofian
in ons bezoekenschema aan potentiële Europa klanten van P.T. IMIR, een bezoek aan AKU
ingelast.
Ondertussen was ook Sofian naar Nederland gekomen, hij logeerde bij Hélène, en nu kon
onze klantenwervingsactie aanvangen. De eerste klant, in dit geval een eventuele leverancier,
was de AKU in Arnhem. De ontvangst was eerst terughoudend, maar toen de wederzijdse
bedrijfsprofielen waren toegelicht en met name de behoefte aan synthetische garens voor
IMIR was besproken, veranderde die houding. AKU realiseerde dat er goede centjes in het
laatje zouden kunnen komen. De terughoudendheid ging geleidelijk over naar inhoudelijk
belangstellend. Sofian, die afgestudeerd was van de ITB (Technische Hogeschool Bandung nu
Instituut Technologi Bandung), dus niet de eerste de beste, wist precies waar hij het over had.

Foto 179 Het hoofdgebouw van de ITB (links) en Laboratorium (rechts)

Van alle zaken zoals de krimpbestendigheid van de specifieke denier van de nylon garens en
de noodzakelijke hoek bij het weven van de inlagen om een slang van de vereiste bursting
pressure te krijgen, was hij goed op de hoogte. Volgens de DIN, BSI en EN normen moet de
bursting pressure drie keer de werkdruk zijn.
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Ook is het belangrijk om met “gedipte” rubber krimpbestendige garens te weven, waardoor
een optimale adhesie tussen de inner met de outer tube verkregen wordt. Gedipt wil zeggen
dat de garens van de juiste dikte (denier) gedoopt worden in ongevulkaniseerde rubber en zo
voorzien worden van een minuscuul dun laagje. Een te dikke laag zou resulteren in een slang
met een grotere buitendiameter, die daardoor ook duurder wordt. Als echte Chinees was
Sofian niet als een vloeitje te lijmen temeer omdat hij ook precies wist wat hij in Taiwan
moest betalen voor gedipte garens en dus stelde hij de AKU aanbieders voor een fait a compli.
Graag of niet!! Na stevig onderhandelingen werden wij goede klanten en in de toekomst een
goede leverancier van uitstekende met AKU dipgarens versterkte slangen. Dit gunstige
bezoek werd afgesloten met een uitgebreide lunch somewhere in Arnhem. Voor mij was het
belangrijk dat ik mij al doende successievelijk de geheimpjes van het vak kon eigen maken.
Vandaar dat de IMIR slangen, toen nog met Koreaanse dipgarens, die ik in die tijd aanbood
aan de Heer Kroese van Alfa Gomma, met glans de tests doorstonden.
Deel 3.e.5.ii. De zakenrelatie met Ideal Hoses Ltd. van Ken Urwin
Vanuit Nederland gingen ik met Sofian naar
Engeland. De reis naar het Verenigd Koningrijk ging
per vliegtuig van Amsterdam naar Birmingham. Ken
Urwin haalde ons op en we gingen naar een hotel in
Northampton. 's Avonds werd ons een diner
aangeboden door het driemans Management van
Ideal Hose, te weten Ken, Ralf en een andere
aandeelhouder,
met
hun
echtgenotes.
De
familienamen zijn mij ontschoten. Met een uitstekend
diner werden wij beiden in de watten gelegd, omdat
de eerste container industriële slangen naar alle
Foto 180 Met Ken Urwin in de tuin
tevredenheid was ontvangen. Naarmate het later
werd, werd het glas vele malen geheven. Bij de
beëindiging van het diner maakte ik voor het eerst in mijn leven mee dat de resten van de niet
opgegeten steaks in de “doggy bag” mee werden genomen naar huis.
Ken bracht ons met de auto naar ons hotel. Bij het inchecken was ons echter niet verteld dat
de deur op het nachtslot gezet zou worden en toen we tegen middernacht aankwamen stonden
we dus voor een gesloten deur. Voor zover dat mogelijk was liepen we rond het hotelletje en
zagen nog op één kamer licht branden. Nood breekt wet. We gooiden kleine grindsteentjes
tegen het raam, maar er kwam geen reactie. In een goede door drank gestimuleerde stemming,
met een gevoel dat je de hele wereld op zijn kop kunt zetten en alles aandurft, trok ik zonder
dralen mijn schoenen en sokken uit en gaf ze aan Sofian. Ik klom met mijn blote poten langs
de regenpijp, die aan een alleenstaande steunpilaar was gemonteerd, omhoog. Net zoals ik in
mijn jonge jaren me in een klapperboom naar boven had getrokken. Zonder enige vertraging
of misgreep kwam ik op de eerste verdieping aan waar zich de verlichte kamer bevond.
Langzaam liep ik op mijn tenen naar het bewuste raam, maar door de licht doorlatende
gordijnen kon ik binnen geen teken van leven zien. Dus besloot ik maar zachtjes op het raam
te tikken, zoals in het kinderliedje “Roodborstje tik tik....”, in de hoop dat iemand mij zou
horen. Plots zag ik een schaduw van een menselijk gedaante, die het gordijn voorzichtig een
beetje opende en daarmee onthulde zich een vrouwspersoon met haar ontblote rechtstaanders.
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Het gordijn viel snel weer dicht, maar gelukkig werd korte tijd daarna het gordijn geheel
geopend en voor mij stond een in een rode badjas gehulde dame, die vervolgens de
balkondeur ontsloot. Verbouwereerd hakkelde ik van schrik dat de voordeur van het hotel op
het nachtslot zat. Totaal niet van haar stuk gebracht bood zij, met haar verleidelijke body
language, aan om gezamenlijk met haar hotelkamersleutel de voordeur van het hotel te
ontsluiten. In het uitnodigende gesprek dat volgde en droop van bewonderende complimenten
over mijn batik Safari pak, vroeg zij waar ik vandaan kwam en hoe lang ik in het hotel zou
verblijven en geruisloos sloeg zij haar arm geriefelijk om mijn middel. Licht duwend tegen
mijn letterlijk en figuurlijk dorstige lichaam liepen wij innig gearmd de trap af naar de
voordeur.

Foto 181 De vos verliest alleen zijn haren

Toen bruiste het al in mijn lijf dat een “Oude Vos”
alleen zijn haren begint te verliezen maar nooit zijn
streken en ook dat je Van den Bosch ook toen nooit
als “de Kat op het spek moet binden”. Na het
ontsluiten van de voordeur van het hotel liep ik op
mijn blote voeten naar buiten om Sofian op te halen.
Deze griepte waarom ik zo lang weg bleef, maar was
dolblij dat wij het hotel weer in konden. “Kijk maar
waarom” antwoordde ik toen wij “onze Weldoenster”
naderden. Aankomend bij de geopende voordeur,
nodigde zij ons uit om op haar kamer een Night-Cap
te komen drinken, ter ere van deze “bizarre
ontmoeting”. Sofian genoot van een goede nachtrust

en ik ging voor de bijl.
Zoals als bij de sprankelende avond tevoren, ging de
meeting bij Ideal Hose alle verwachtingen te boven.
Het ging over de vervaardiging van de Twin
Welding las-slang, die wij in staat waren te maken
met een gevulkaniseerde brug tussen de acetyleenen de zuurstofslang. De twin welding slangen die in
de handel verkrijgbaar waren zijn over het
algemeen, omdat dat veel goedkoper is, aan elkaar
gelijmd, maar raken gemakkelijker van elkaar los.
Bij de eerste containerzending van IMIR naar Ideal
Hose was een rol twin welding slang meegestuurd Foto 182 Twin welding slang
om te testen. Het testen was zeer goed uitgevallen
en dus begonnen zij over eventuele leveringen van de Twin Welding Hoses. Uiteraard kwam
het onderwerp van de prijs om de hoek kijken. Het was voor mij een groot voordeel, dat ik
Sofian bij me had die alle kneepjes van het vak kende. Zodoende leerde ik hoeveel ik
voortaan de prijzen kon laten zakken en zo kon ik me ook “ezelbrugjes” van het
onderhandelen eigen maken. Niets is vervelender dan dat je bij de klant met een mond vol
tanden zit en, als je je waar zit op te hemelen, op het moment suprême niet weet wat de prijs
is en die informatie eerst aan de fabrikant moet vragen.
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Foto 183 The trick of the trade

Dus uit de “ Buku Pienter “ moest je in een oogwenk weten: In de catalogus staan alle soorten
slang, de Outer/Innner diameters en het Gewicht vermeld. Om de bodemprijs van iedere slang
afzonderlijk te kunnen bepalen gebruik je de prijs per kilogram van de Compound waarvan de
desbetreffende soort slang gemaakt is en “klaar is Kees”. Als bijvoorbeeld een slang olie- en
UV bestendig moet zijn en bovendien in alle weersomstandigheden gebruikt moet kunnen
worden, moet die vervaardigd worden van NBR of wel Nitril rubber compound en moet
bovendien EPDM en Fluxal toegevoegd worden. De samenstelling van het compound van het
subfield Chemicals is “het geheim van de smid”, maar ik kan je wel verklappen dat deze
slangen “de kassa” luid laten rinkelen en de favoriet zijn van de verkopende fabrikant.
Ook had ik het me bij de verkoop van handelswaar waarvan ik het gevoel had dat die een
goed aanzien genoten, of dat nu meubels, keramiek of slangen betrof, eigen gemaakt geen
woord te zeggen over de prijs. Het product moest zich als eye catcher verkopen en ik kon
daarbij volstaan met het opsommen van de voordelen. Waar ik met woorden of een grap bij
mijn weldoeners op hamer is, dat het zakendoen pas succesvol kan worden en vervolgens kan
groeien, als alle partijen spontaan lachen, doch als er maar eentje huilt of, nog erger, zit te
meesmuilen, vergeet de business dan maar. Derhalve vroeg ik in het Indonesisch aan Sofian
om met de prijzen te wachten tot ik mijn praatje had afgeraffeld. Ogenschijnlijk had deze
vertragingstactiek succes, want al gauw kwamen we zonder al te veel discussie met Ideal
Hose de prijzen voor de twin welding hoses overeen. Iedereen dus tevreden en met een
stevige handdruk werd de Gentlemen’s Agreement bezegeld en de eerste proeforder twin
welding geplaatst. Indien naar wens geleverd, lag de levering van twee containers per maand
in het verschiet. De eerste etappe van de “de Tour d’Europe” was geslaagd en vergenoegd
vlogen we terug naar Holland.
Deel 3.e.5.iii. De Italiaanse rubber connecties
In Nederland aangekomen logeerden wij bij Hélène in de Merelstraat in Leiderdorp. In Italië
had ik op goed geluk afspraken gemaakt met IVG Colbachini in Padova, Mèrlette in Daverio
Varese en Rapisarda in Milaan. Vanaf Amsterdam had ik een retour Intercity treinreis geboekt
naar Milaan. In Milaan zouden we nabij het station in Hotel Montini overnachten om
vervolgens de ochtend daarop per trein naar IVG in Padova te reizen. Op de reisbescheiden
van de in Nederland geboekte reis naar Padova was uiteraard het vertrekperron naar Padova
niet vermeld. Ook was alle informatie op de perrons in het Italiaans en geen woord in het
Engels en was er ook geen Italiaan te vinden die die taal machtig was. Verder was ons in
Holland verteld dat het station van Milaan overspoeld was door Oost Europese Zigeuners.
Dus was het advies om zoveel mogelijk geld, horloges en belangrijke papieren in de grote
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koffer te stoppen. Terwijl ik de dienstregeling stond te bestuderen om te weten te komen
vanaf welk perron de trein naar Padova zou vertrekken, werd ik overvallen door drie
verfomfaaide, vieze en stinkende zigeunervrouwen. De ene stak haar handen in mijn
broekzakken en vond daar alleen mijn klokkenspel, de andere voelde in mijn achterzakken en
de laatste trok de binnenzakken van mijn blazer naar buiten en scheurde één daarvan, uit
woede omdat deze binnenzak leeg was, aan flarden. Boos en scheldend wegens hun miskleun
liepen ze weg. Uiteraard konden zij niet vermoeden dat ik een zakkenroller bestendige broek
aan had. De kleermakers in Indonesië waren slimmer en liepen in hun vindingrijkheid voorop
vanwege de vele meer vernuftige zakkenrollers aldaar. Mijn treintickets en het nodige geld
waren veilig opgeborgen in mijn buikriem-portemonneezakken met ritssluiting.

Foto 184 Bonifatius

Van Milaan reisden we naar Padova voor het eerste bezoek aan de eerste
Italiaanse fabrikant IVG Colbachini. Daar werden wij welkom geheten
door de Sales Manager Gian Mario Bonifacio. Zo stijlvol als zijn naam
klonk was ook zijn voorkomen, statig, gebiedend en met de eenvoud van
de kerkvorst van Friesland. Daarnaast was ook de IVG
vertegenwoordiger voor het Verre Oosten, Franco Pavan, aanwezig. De
eerste indruk die hij op mij maakte was: robuust, ongecompliceerd doch
egocentrisch van aard, hij vond zichzelf altijd de beste. Voor mij hoeft
dat geen probleem te zijn zolang hij maar in mijn voordeel denkt en
handelt. De ontvangst was op zijn Italiaans: elegant, overrompelend en
dominerend. De wijze waarop de Espresso en Capucinno werden gezet,
was het schoolvoorbeeld van de bereiding van home made à la Casa
gebrande Arabica koffie. De toevoeging van de juiste plaatselijk
gedestilleerde smaakversterkende nectar maakte het geheel compleet.

Terwijl ik stond te genieten van de welkom traktatie realiseerde ik me
dat mijn metamorfose was begonnen. Van een rechtlijnig beroep als marine officier van de
Koninklijke Nederlandse Marine was ik nu de aankomende vertegenwoordiger van
Nederlandse bedrijven en iemand die tevens optrad als Representative of Industrial
Manufacturer of P.T. Indotama Mega Inda Rubber.
Ik benadrukte ons streven om kwalitatief goede slangen te
leveren die snel geproduceerd en geleverd konden worden. Ik
hamerde op mijn stokpaardje: de rolverdeling, waarbij de
klant koning is, de fabrikant de spil van de machine en de
vertegenwoordiger de olieman die de raderen gesmeerd houdt.
Als één van het drietal huilt of de brui er aan geeft, stopt de
Business ogenblikkelijk of kort gezegd: “snel weg wezen en
op zoek naar een ander”. Na deze introductie namen beide
partijen de gelegenheid om zich op de bekende wijze te
profileren. Daarbij werd beaamd dat het arbeidsintensief en
dus duur was om in Europa gelaagde industriële slangen van
grote lengtes te fabriceren. Natuurlijk zeiden ze ons niet dat
we als geroepen kwamen.
Foto 185 Visitekaartjes van
Italiaanse zakenrelaties

Onze koffers gingen open en wij toonden onze slangen aan
hen. De soorten die naar hun gading waren, werden naar het
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laboratorium gestuurd voor de kwaliteitstesten. Franco Pavan in het bijzonder onderzocht de
slangen zorgvuldig. Daarbij bekeek hij de centralisering van de versterkingslagen, de adhesie
tussen de outer en inner slang, de vulkanisering van de braiding tussen de lagen, de helderheid
van de kleur, het printwerk met de slangspecificatie en de rondheid van de slang, kortom alle
aspecten van de kwaliteit van de diverse slangen. Geen enkele slang kon worden gepeld als
een banaan, wat betekent dat de adhesie perfect is. De ochtend daarop zouden wij de
testresultaten vernemen.
Het was een bevredigend onderhoud en Mr. Mario Bonifacio bepaalde dat Franco Pavan ons
zou vergezellen naar de afspraken die we nog in petto hadden. We vonden het al vreemd dat
wij naar hun concurrenten gebracht werden, maar later zouden wij “het naadje van de kous” te
weten komen. Wij waren natuurlijk in onze schik dat wij lekker in een Lancia van Franco
rondgereden werden, waardoor wij onze afspraken nu zonder het gebruik van het openbaar
vervoer konden nakomen. We wonnen hiermee een heleboel tijd, want als we alles met
openbaar vervoer hadden moeten doen, zouden we behoorlijk in de aap gelogeerd zijn, temeer
omdat we geen woord Italiaans spraken. De hotels die we hadden besproken waren betaalbaar
en in de buurt van de te bezoeken potentiële klanten.
Het bezoek aan IVG werd afgesloten met een
overdadige lunch, alleen de entrées zouden voor ons al
genoeg zijn geweest. Doch Mario Bonifacio liet zich
van zijn beste kant zien en bestelde een volledig menu
waarbij een entrée, plat, fromage en een dessert werden
aangedragen. Wat we aan entrée en dessert gegeten
hebben staat in mijn geheugen gegrift en bestond uit een
Crème Brûlée en een Foie Gras (speciaal gekweekte
ganzenlever) en daarbij dronken we de Tessiner wijn
(zuidelijke Canton van Zwitserland) Fendant. Tijdens
Foto 186 Creme Brûlée
mijn vakanties bij Papily en Mamily, in Ticino, waren
de Merlot en Fendant onze huisdrankjes. Papily,
beroepsmatig een geweldige wijnkenner, vertelde dat
de Fendant en Merlot uit Ticino in Noord Italië in de
vroege jaren dertig van de 20ste eeuw vanuit de
Verenigde Staten weer terug geïmporteerd werd. Dat
was nodig omdat de wijnteelt van die twee soorten
wijnstokken, door ziekte ten dode waren
opgeschreven.
Dit zijn die
Foto 187 De Chasselas druif voor witte wijn
kleine
dingetjes, die wordt in Zwitserland Fendant genoemd
mij
interesseren en mij altijd bij blijven.
De “lunch” duurde van één tot drie uur 's middags. Ik
leerde toen dat het Italiaans zaken doen pas tot een
eventuele “handje klap” kan leiden na een proloog van
een uur of anderhalf, gevolgd door een uitgebreide
Foto 188 Handje klap
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lunch waar de wijn rijkelijk vloeit. Bij latere ontmoetingen heb ik bij onderhandelingen in
Italië onze vrienden al bij de proloog onder de neus gewreven dat “no deal, no meal” gold.
Wij hebben al 12.000 km gereisd, derhalve eerst “boter bij de vis” of te wel resultaat boeken
en daarna pas mag “loon naar werken” verschaft worden.
De volgende dag werden bij IVG de testresultaten nader bekeken. Van de LPG slangen bleek
het propaan efficiënt (een maat voor de ontvlambaarheid) net iets te laag. Voor de rest werden
de slangen, behalve kleine oneffenheden en wat speciale wensen in de uitvoering zodat
voldaan werd aan de IVG eisen, goed bevonden.
Toen kwam de positie van Franco Pavan ter sprake. Franco zou zijn functie als IVG Branche
Management Director for South East Asia in Singapore, om privé redenen en vanwege een
geplande operatie van een gehandicapte dochter, neerleggen. Voortaan zou hij als
Independant Manufactory Represenative gaan functioneren. Vandaar dat hij niet alleen voor
IVG in Europa zou blijven werken, maar kon hij zijn kennis van de Industrial Hose Market
ook aan andere fabrikanten aanbieden.
Met de door IVG geteste slangen en de bijbehorende resultaten gingen we aan de slag en
bezochten Manifattura Tubi Gomma (MTG). Daar werden we ontvangen door Roberta
Gottardo de inkoopster, een struise Italiaanse vrouw vergelijkbaar met Claudia Cardinale. Ze
verwelkomde ons waarbij Franco met zoveel passie werd omhelsd dat ik kon concluderen dat
ze elkaar goed moesten kennen. Ofschoon ik het Italiaans, dat zij tijdens hun ontmoeting
spraken, niet kon volgen, was uit de lichaamstaal van Franco duidelijk af te leiden dat het
gesprek eerst informatief was en er geleidelijk meer persoonlijke onderwerpen werden
besproken. In het begin zette hij zijn woorden gesticulerend kracht bij en op het einde was
Franco meer serieus en berustend. Toen hij op het einde zelfs een traantje moest wegpinken,
omarmde Roberta hem en sprak hem vermoedelijk bemoedigend toe. Roberta
verontschuldigde zich en vertelde me dat Franco het, vanwege de gezondheid van zijn
dochter, een beetje te kwaad had. Ik vermoedde toen nog niet, dat dit een voorbode was van
een grote ommekeer, die zowel mijn zakelijke als persoonlijke betrekkingen met Franco
zouden veranderen. Na afloop van de gebruikelijke ontmoetingsprocedure toonde Roberta ons
het productieproces van de mandrel of wel wikkelslangen. Ze toonde ons niet alleen de
ouderwetse productiewijze, waarbij de geactiveerde rubberstroken met de hand op de mandrel
(een spindel met een lengte van 40 meter en een dikte van de binnen diameter van de
rubberslang) werden gewikkeld. Maar ook liet ze de semi- en volautomatische werkwijze
zien, waarbij de handarbeid gedeeltelijk of geheel door machines werd overgenomen. Roberta
verwachte, met Franco’s inzet en IVG achtergrond, dat voor de wikkelslangen een grote
toekomst was weggelegd. Dat was voor Sofian de geboorte van het idee om speciale aandacht
te schenken aan het semiautomatische wikkelsysteem.
Na de rondleiding gaf de Directeur van MTG) Mr. Piercarlo Lomazzi acte de présence en
trakteerde ons op een aperitief, dat naar een Campari sec met een orange juice smaakte. De
tongen kwamen wat los en na een korte introductie van onze zijde sprak hij zijn verbazing er
over uit, dat een Indonesische industriële slangenfabrikant in staat bleek kwalitatief zulke
goede slangen te produceren. Met een toast op de goede samenwerking tussen MTG), Franco
Pavan en ons, beëindigde hij het officiële gedeelte van het bezoek, zodat er meer ruimte
kwam om elkaar beter te leren kennen. Bij het gezellig samenzijn nodigde Franco ons (Sofian
en mij) uit voor een diner zodat we ons geplande bezoek aan Rapisarda in Milaan zouden
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kunnen bespreken. Roberta nam afscheid van ons met de mededeling dat ze geïnteresseerd
was in de twin welding las-slang. Ondanks het feit dat ze vaak de Deense las-slang voor de
handel kochten, wilden ze ons een kans geven en vroegen ze om een proefzending. Het
resultaat van de onderhandelingen met de Italianen was, dat er nog geen enkele order geboekt
was.
Franco haalde ons ‘s avonds op uit het hotel voor het diner. Uiteraard begonnen we met een
uitgebreid aperitief en geleidelijk aan begon het gesprek serieuzer te worden. Al bij ons eerste
bezoek aan IVG had Franco al gezien dat onze slangen van een goede kwaliteit waren en dat
werd ook bevestigd toen we de testresultaten de dag erna onder ogen kregen. Vandaar dat niet
Mario Bonifacio, maar Franco het heft in handen hield om Sofian en mij te begeleiden naar
MTG) en de andere Italiaanse potentiële klanten. Naast dit gebruikelijke zakelijke gekeuvel,
richtte Franco zich nogal schichtig en bezwaard met een persoonlijke vraag tot Sofian en mij.
“Ik weet dat het eigenlijk een onmogelijke vraag is, maar ik doe het toch, omdat het leven van
mijn zevenjarige gehandicapte dochter Gabriëlla op het spel staat”. “Zij heeft een tumor in
haar hersenen en mijn vraag is of jullie deze wanhopige vreemdeling en vader kunnen
helpen”. Wij stonden beiden perplex, maar mijn hart ging uit naar de vader Franco en niet
naar al het andere dat misschien in de toekomst tussen ons als zakenlieden zou kunnen
gebeuren. Het was duidelijk dat hij de wanhoop nabij was en wij voor hem blijkbaar de laatste
strohalm waren om het leven van zijn dochter te redden. Hij vervolgde, dat hij onze producten
zo goed vond dat hij ons, gebaseerd op zijn jarenlange ervaring, kon garanderen dat hij voor
ons op korte termijn een order van minimaal twee containers zou kunnen binnenhalen. Hij zou
daarom het geld snel kunnen terug betalen. Bovendien zou hij er ook voor zorgen dat
Rapisarda, die wij de volgende dag zouden bezoeken, een goede klant zou worden. Na deze
garanties vertelde hij beschroomd dat hij voor de operatie van zijn dochter en haar opname in
het ziekenhuis nog US$ 4.000 nodig had. Hij was enorm van de kaart omdat hij dit aan ons
moest vragen en vertelde ons dat hij het vernederend vond zijn hand op te moeten houden. Na
deze vraag was de stemmig bedrukt en moest er een pizza margarita aan te pas komen om die
enigszins te verlichten. Wij beloofden Franco dat wij aan de heer Hermawan, de eigenaar van
IMIR, zouden vragen deze deal te accepteren en enigszins aangeslagen keerden we terug naar
het hotel.
Terug in onze hotelkamer kwamen wij tot de conclusie, dat Franco behoorlijk in de put zat en
zeer zeker geen toneel speelde. Daar gedroeg hij zich te emotioneel voor en je gaat toch niet
je gehandicapte dochter zo maar voor je karretje spannen voor wat geld. Voor mij was de
eerste indruk van Franco dat hij de waarheid sprak. Wij bleven dus op tot twee uur in de
ochtend, want het tijdsverschil met Indonesië is zes uur. Sofian belde Hermawan op en legde
hem de situatie uit en lichtte de vraag van Franco toe. Zoals we het al ingeschat hadden, was
het antwoord resoluut NEEN. Het is logisch, een rijke Chinees is echt niet murw te krijgen
door, zonder enige materiële waarborg, geld te schenken voor menselijk leed.
Franco haalde ons de volgende ochtend op om naar Rapisarda te gaan. Ik wou hem niet direct
teleur te stellen door het slechte nieuws meteen te geven. Wellicht zou daardoor zijn ijver, om
orders voor ons binnen te halen, verminderen. Op de voor Franco gebruikelijk opgewekte en
drukke manier, introduceerde hij ons, als de vertegenwoordigers van IMIR uit het verre
Indonesië, bij de kopstukken van het Top Management van Rapisarda. Dat waren Orlando
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Fratini (Commercial Directeur), Dr. Ing. Pierjuigi Robicci (Directie Technische Kwaliteit
Adviseur) en Giovanni Restifo (Purchasing Manager).
Ik merkte dat Franco bij deze firma kind aan huis was en hen allemaal om zijn vinger wond.
Hij stelde voor de bevoorrading van de US Caterpillar hydraulische en wikkelslangen als
voorbeeld te gebruiken, zodat wij een beeld hadden van de status van Rapisarda, maar ook
van zijn persoonlijke inbreng voor de levering via IVG. Daarna kwamen onze slangen aan
bod. Sofian toonde één voor één alle soorten IMIR slangen en legde daarbij de nadruk op de
uitstekende adhesie. Alles werd niet alleen door de spraakwaterval van Franco geïllustreerd
maar ook met de testen van IVG onderbouwd. Kortom onze kennis en kunde en de geleverde
kwaliteit werden door Franco geprezen en met extra argumenten in het Italiaans in alle
opzichten gesteund. We hadden er een waardevolle meeligger bij gekregen.
De situatie begon langzamerhand in ons voordeel te geraken en toen brachten ze een lopende
aanvraag ter sprake. Het ging om een aanvraag van een Duitse machinefabriek voor
huishoudelijke apparatuur die 50.000 mtr EPDM nodig had. De watertoevoerslang voor een
wasmachine werd onder de aandacht gebracht. Ik gaf Sofian in het Indonesisch een hint geen
prijs af te geven en dit op de lange baan te schuiven omdat we van Franco nog niet wisten wat
voor vlees we in de kuip hadden. Dit verzoek werd geaccepteerd door de purchasing manager
Giovanni Restifo. Het bezoek aan Rapisarda werd besloten met een Italiaanse Restorante
Pizzeria Della Casa en na weer een allemachtig zwaar maal zeiden we tegen Franco we deze
avond vrijaf wilden hebben.
In het hotel analyseerden wij het bezoek aan Rapisarda minuut voor minuut en concludeerden
dat wij een order voor het oprapen hadden maar dat we onder geen beding Franco mochten
irriteren, door zonder zijn medeweten een offerte aan Rapisarda aan te bieden. Ook
realiseerden wij ons dat we door Franco een heleboel tijd, moeite en kosten (hoewel dit door
IMIR vergoed zou worden en wij geen cent zelf hoefden te betalen) hadden bespaard.
Bovendien was hij onze fakkeldrager en een waardevolle tolk en gids die ons gratis in de
duistere Italiaanse rubberwereld introduceerde. Nadat we dit alles zorgvuldig op een
weegschaal hadden afgewogen stelde ik aan Sofian voor, om Franco te helpen en de kosten te
delen. Want wij verwachtten met grote zekerheid een order van Rapisarda en na een maand
een tweetal orders van Franco. Dit laatste was weliswaar een gok en Sofian had een heleboel
bezwaren. Maar mijn gevoel zei me, dat ook al zou Franco dit geld niet terug kunnen betalen,
zijn dochter toch geholpen zou zijn om in leven te blijven en dat is toch meer waard. Ik
besloot resoluut voor mijzelf, dat ik Franco zou helpen en wij moesten dan maar afwachten of
hij zijn belofte wel of niet zou waarmaken.
Het was nog in de vooravond en ik belde Franco thuis op en deelde
hem mede dat ik hem in ons hotel verwachtte om de aanvraag van de
Waschmaschine Schlauch van Rapisarda door te nemen en vertelde
hem tegelijkertijd dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over de
benodigde geldaanvulling voor de operatie van zijn dochter. Toen hij
in het hotel aangekomen was, zei ik hem persoonlijk dat ik de
$4,000.00 zou voorschieten.
Daarna hebben we eerst ons samenwerkingsverband besproken en
afgesproken, dat om te beginnen alle berichten en orders via mijn fax
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zouden lopen. De overige details, zoals de betalingen, leveranties, de korting die gegeven
wordt bij levering van maximaal 5% random lengte (tussen 20 en minder dan 100 meter) op
de IMIR voorwaarden, zouden door Sofian in overleg met Franco Pavan bepaald worden.
Verder werd er ook over de offerte aan Rapisarda onderhandeld en vervolgens aan Franco
aangeboden om deze aan Giovanni Restifo door te spelen. Deze bespreking werd opgewekt
bezegeld met een Franciacorta, met de wens dat de samenwerking in de toekomst succesvol
zou zijn. We hebben genoten van de eerste klas Italiaanse Champagne.
De volgende dag, voordat we naar de firma Transfer Gomma gingen, moesten wij Franco's
dochter Gabriëlla ontmoeten om haar zwak geuite dankzegging in ontvangst te nemen. Ook
Franco 's echtgenote, die van Turkse afkomst was, verwoordde haar intense dankbaarheid, dat
ik het mogelijk had gemaakt dat haar dochter de voor haar noodzakelijke operatie kon
ondergaan. Mijn voorgevoel was goed geweest en werd bevestigd door deze ontmoeting, de
afloop van de operatie is ons niet bekend.

Foto 190 Print samples

Franco toonde ons een bedrijf dat Printing
Liners aanbracht op ongevulkaniseerde linten
met de specificaties van de slang, die op hun
beurt weer op de ongevulkaniseerde outer
tubes van de industriële slang worden
aangebracht. De Printing Liners van Transfer
Gomma die toen nog werden geïmporteerd uit
Taiwan waren ons bekend. Voor de “leringe
ende vermaecke” lukte het ons om niet alleen
de wijze waarop ze gemaakt werden en
snelheid van de productie te achterhalen, maar
ook de prijs ervan. Resultaat was dat ze
kwalitatief weliswaar goed waren, maar veel

te duur. Dat wisten we dan in elk geval.
Voordat het Italiaanse Avontuur werd beëindigd, kreeg ik van Franco een map met adressen
van rubberslangendistributeurs en -fabrikanten, waar hij in zijn jaren bij IVG, zowel in
Europa als in USA en Z.O. Azië, zaken mee had gedaan. Een vademecum waar ik veel aan
gehad heb en vaak heeft de referentie aan Franco Pavan in zekere zin de weg geëffend bij het
openen van een deur van een potentieel nieuwe klant.
Als een waardige afsluiting van een succesvolle episode van ons leven werd ons door de
Familie Pavan een echt Italiaans-Turks afscheid met Kebab en Pizza aangeboden. Dat
natuurlijk door Sofian en mij ten zeerste werd geapprecieerd. Franco bracht ons met de auto
van Padova naar Venetië Airport voor onze vlucht met Allitalia naar Schiphol.
Nadat we nog een paar dagen gelogeerd hadden bij Hélène, voelden we ons tevreden over
onze eerste marketingsessie en keerden we weer huiswaarts.

Deel 3.e.6. Het Guesthouse Nusa Indah
In Surabaya aangekomen werden we beiden door Suzy en de vrouw van Sofian afgehaald op
Juanda Airport. Thuis in Jajar Tunggal had Suzy natuurlijk een welkomstmaal klaar staan.
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Van den Bosch kon het niet laten sterke verhalen te vertellen en zat behoorlijk op te scheppen.
Toen ik over de episode van Franco Pavan vertelde en Suzy meedeelde om morgen de
$4,000.00 naar Franco Pavan over te maken, kreeg ik direct op mijn kop van haar. Zomaar
zo'n groot bedrag zonder één “echte” order. Bovendien ondersteunde Sofian mij niet en
antwoordde “Saya kaget, Pak Bosch berani buka kartu dan tolong Pak Franco tampa
jaminan“ (Ik schrok, want Pak Bosch durft zijn geldbuidel te trekken, om Franco te helpen,
zonder onderpand). De hele nacht heb ik niet kunnen slapen en tenslotte liet ik het maar aan
het noodlot over en hoopte ik dat ik goed gegokt had.
Aangezien Jajar Tunggal in een nieuw ontwikkelingsresort lag, waardoor de infrastructuur
nog grotendeels ontbrak, kostte een telefoonaansluiting een astronomisch bedrag. Maar
aangezien ik voor de rotanmeubels orders moest kunnen verzenden naar Van Nieuwenhoven
in Noordwolde, had ik bij Hartanto zelf één van de eerste faxmachines geplaatst. Hiervan kon
ik dus ook gebruik maken voor de slangenbusiness met Franco Pavan. In Nederland had ik al
bedongen dat alle communicatie met Franco rechtstreek met mij zou lopen en niet via IMIR.
Een drukke tijd doch met goede vooruitzichten lag in het verschiet en zowel in Surabaya als
op Bali, werd het leefbaar maken van Jajar Tunggal en Nusa Indah onze eerste taak.

Foto 191 De brochure van Nusa Indah

Een leuke bezigheid vond ik het altijd om naar antieke koloniale meubels te zoeken en te
rondkijken of er wat van mijn gading was om te kopen. Het inrichten van ons toekomstige
Guest House Nusa Indah in Jalan Nusa Indah in Sanur deed ik met plezier. Bob Kerkdijk was,
ofschoon hij duur was, uiteraard mijn hofleverancier. Maar zoals het vooral in Indonesië het
geval is, kom je met een “fooitje” in je hand, door het hele land en zo kwam ik heel
gemakkelijk achter de adressen van de verkopers van wie Bob zijn antiek betrok. Het centrum
van deze handel was gezeteld in de Kampoeng Madoera in een buitenwijk van de stad
Probolingo op de weg naar Bali. De bekendste inkoper van gerestaureerd, of nog intact en
origineel, oud meubilair was Pak Mahmoed. Het enige nadeel was wel dat de meeste meubels
niet gepolitoerd waren, maar daardoor wel goedkoper. Voor mij was dit geen probleem, want
Pak Min, die ik direct nadat wij Nusa Indah hadden gekocht in vaste dienst had genomen voor
de verbouwing van het huis, kon ook het aangekochte antiek politoeren.
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In een korte tijd was ons Nusa Indah gereed als Guest House. Zowel de Short Stayers van
Signaal, voor zover ik het kan herinneren waren dat Hübner, Mamahit, Van Nieuwenhuizen,

Foto 192 Het Guesthouse en de landlady en landlord

De Boer, maar ook vele anderen als oud collega 's en families als Spenneman, Zimmerman,
de gebroeders Immink , Verboeket, Hennie van den Donker, enz., werden onze gasten.
Vermeldenswaard is een verblijf van onze collega Schotel (zijn bijnaam is Piring wat Schotel
is in het bahasa) en echtgenote. Zij ondernamen een nostalgische reis naar de plaatsen waar
zijn ouders gewoond en gewerkt hadden en waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Zijn vader
was werkzaam geweest bij de Nederlandse Handelsmaatschappij, waarvoor hij hoofdzakelijk
het bootvervoer van Balinese slachtkoeien vanuit de haven Padang Baai naar Surabaya en
Batavia regelde. De levende koeien werden met een kraan en koeiensling aan en van boord
gehesen. De sling was ruim bemeten om het koeienlichaam, zodat er geen boeh-gekreun van
pijn werd veroorzaakt tijdens het laden en lossen.

Foto 193 Kertha Gosa paviljoen van het Klunkung paleis
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Het ouderlijk huis van Piring was in
Klungkung waar hij ook op school zat.
Klungkung is de oudste stad op Bali en
hoofdstad van een van de belangrijkste
koninkrijken
van
Bali.
In
het
gerechtsgebouw van dit complex sprak de
koning recht naar de Hindoestaanse wet.
Niet alleen hun wetten en geboden werden
in hun artistieke Balinese schilderkunst
afgebeeld op de wanden en plafonds van de
gerechtshof Tempel, maar ook de straffen
die er bij overtreding op stonden. Net als de
uitvaardiging van de Tien Geboden voor het
Christelijk Geloof, door Mozes in de Sinaï,
tijdens de uittocht van de Joden in Egypte

Foto 194 De educatieve beschildering

naar het Beloofde Land.
Zo valt uit de hiërarchie, hoe hoger hoe
verhevener, van de tekeningen op te maken welke
deugden het belangrijkst waren. Zo kunnen we
concluderen dat “Overspel” niet zo geapprecieerd
werd bij het Hinduïsme, want dit wordt, met de
bijbehorende straf, in de onderste rij afgebeeld.

Foto 196 Overspel wordt wreed gestraf

Foto 195 Bedigul golfcourse

Alles wat Schotel zich nog herinnerde van
zijn jeugd hadden we gevonden en hun verblijf werd afgesloten met een partij golf op de alom
bekende Bedigul Golf Course in de bergen.

Deel 3.e.7. De kunstnijverheidshandel
Zoals eerder vermeld, stopte ik tussen de rotanmeubels van Van Nieuwenhoven in
Noordwolde, boven en onder de stoelen en waar ook nog maar ruimte was, kunstnijverheidsproducten uit Bali. Want het is toch zonde om lucht te transporteren. Aanvankelijk nam ik
deze mee op mijn korte bezoeken aan Holland, maar dan was ik beperkt tot 20 kilo bagage en
een volgepropte speciale rugzak, die vaak veel zwaarder was dan toegestaan. Hoewel ik deze
beperking al snel wist te omzeilen door vaste dragers te gebruiken. Zij wisten tegen een goede
“fooi” mijn bagage van meer dan 20 kilo door de balie geaccepteerd te krijgen, maar het bleef
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uiteraard beperkt. De afspraak die ik hierover had met Van Nieuwenhoven en zijn
productiechef, Jan, leverde goed geld op, want al mijn kunstnijverheidswerkstukken werden
ook in zijn ruime meubelshowroom tentoongesteld.
Door de echtgenote van Gerard van der Reijden, die lerares was of in elk geval bij het
Ministerie van Onderwijs werkte, werd ik getipt over een leverancier die houtsnijwerk aan
Lagere Scholen leverde. Toen ik met mijn waar bij hem kwam, had hij daar opmerkelijke veel

Foto 197 Educatieve handnijverheid

vragen over. De voorbeelden die ik liet zien van vissen, eenden en namaak koraal etc. waren
vaak kleurrijk geschilderd. Hij pakte een willekeurig exotisch geverfd visje op die de vorm
van een schol had, bekeek het en vroeg mij: waar leven deze vissen en wat voor vis is dit? Ik
krabde me achter mijn oor en zei: “Ik denk dat het een Chinese schol is, vandaar dat het zo
kleurrijk geschilderd is”. Waarop hij de retorische wedervraag stelde: “Hoe moet ik die kleine
leerlingen er iets over vertellen, als u al niet weet wat voor vis het is en in welke zee hij
zwemt?” Hetzelfde gold ook voor mijn eendjes. Hij haalde daarna kleine boekjes tevoorschijn
met afbeeldingen van Hollandse eenden, vissen en andere dieren en zei: “deze soorten dieren
leren we onze leerlingen te onderscheiden en zulke voorbeelden hebben we nodig en niet de
bont gekleurde Chinese die U aanbiedt.”
Deze boekjes werden mijn leidraad voor het
laten maken van de diersoorten van hout voor
het onderwijs aan de generatie van de
toekomst.
Door deze educatieve functionaris leerde ik
het gevoel en de smaak van de gemiddelde
man in Nederland voor Kunstnijverheid
kennen. Het was geen “Mega” project maar
het bevorderde wel het “Fingerspitzengefühl”
over wat men veelal mooi vindt en wat niet.
Het criterium is dat deze handel
crisisbestendig moet zijn, m.a.w. dat men het Foto 198 Voor de biologieles
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koopt met “overbodig” klein geld en het product aansprekend en trendy is. De handycraft
moet dus niet alleen mooi, maar ook betaalbaar zijn. Door het samen met de rotan meubels te
verschepen zaten er geen transportkosten aan, maar bleef de omzet beperkt. Maar zoals het
spreekwoord zegt:”Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”. Het was echter wel een
zware taak, die Suzy op haar schouders droeg, om het handycraft project synchroon te laten
lopen met de verscheping van de rotan meubel containers. Dat betekende dat de
handycraftorders gereed moesten zijn voordat het proefladen van de dummy container met de
gereed zijnde rotan meubels kon beginnen. Dit gebeuren was nodig om enerzijds de container
zo efficiënt mogelijk te laden met de meubels en anderzijds de lege ruimtes te vullen met
zoveel mogelijk handycraft artikelen. Daardoor werd ook tijd bespaard bij het laden van de
echte container. Aanvankelijk dacht ik dat ik op afroep de spullen naar Surabaya kon krijgen,
maar dat had ik mis, alles liep spaak. Vanaf die tijd verbleven wij meestal maandag, dinsdag,
woensdag in Surabaya, en een halve donderdag, vrijdag, zaterdag en halve zondag op Bali.

Deel 3.e.8. Het project Puri Ida Bagus
Niet alleen de rotan business liep nu goed, maar ook de incidentele zaken met en voor de
firma’s Hertel en Combimac en de leveranties van de slangen liepen gestadig. Ook waren de
berichten die van Franco Pavan kwamen bemoedigend en begon ik te geloven in het succes
van de gok. Zoals afgesproken liep alle communicatie via mijn Faxapparaat in het kantoor van
Hartanto, de rotanman.
Het Guest House liep wonderwel goed en was in goede handen van de twee dienstmaagden,
Nur en Nah, die, goed getraind door Suzy, zorgdroegen voor de boekingsadministratie, de
voorraadadministratie, het aanmelden bij de politie van de gasten en het extra eten en drinken.
Voor het mobiele “Explorer” Camper project speelden wij en Hendro, de camperbouwer, met
de gedachte om een stuk grond ter grootte van 5 hectare te kopen. Op dat land zou ruimte
moeten komen voor een vijftal Campers compleet met sanitaire voorzieningen en
elektriciteitsaansluitingen en daarnaast zou 1,5 hectare bestemd moeten worden voor een
tiental bungalows met alle erbij behorende estate resort voorzieningen. Het Camper Project
stond nog op losse schroeven, omdat voor de investeringen van deze nieuwe ideeën meer
vergunningen nodig waren, die dan weer bezwaren opriepen. Dit project zou namelijk
schadelijk kunnen zijn voor de gevestigde horeca belangen en van hun zijde was dan ook veel
weerstand. Met name vanwege het laatste is het ambitieuze project uiteindelijk doodgebloed.

Foto 199 Pura Ida Bagus in Tjandi Dasa

Dit werd ook in de hand gewerkt doordat Suzy
een uitnodiging kreeg van de eigenaar van
Sroeni
transport.
Deze
man,
een
vooraanstaande Bramaan Hindu Priester,
genaamd Ida Bagus, vroeg ons om een offerte
voor een nieuw te bouwen Real Estate Puri Ida
Bagus in Tjandi Dasa. De offerte omvatte de
inrichting van het terras, het verzorgen van
slaapkamermeubilair van een veertigtal
geschakelde bungalows en de inrichting van het
bijbehorende restaurant, de lobby en receptie.
Deze eigenaar bleek een boezemvriend te zijn
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van Bapak Soedomo, de latere minister voor veiligheid in de regering van Soeharto. Het
verhaal gaat dat Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking, toen hij (in kennelijke
staat) tijdens een werkbezoek bij hem protesteerde over de executies van ter dood
veroordeelde politieke gevangenen, door hem het land werd uitgezet. Dit incident heeft mij in
ieder geval een verblijf van twee extra weken in Singapore opgeleverd. Deze tijd werd nu
geclaimd voor het verlengen van mijn visum werkvergunning. Maar omdat Suzy bij me was,
hebben wij er een extra vakantie van gemaakt, dus geen aap loos.
Verscheidene malen hadden we ter
plekke in Tjandi Dasa bij Pura Ida
Bagus polshoogte genomen om de
benodigdheden te inventariseren. Zo
moesten we ons een idee kunnen
vormen over de grootte en de stijl van
de meubels, maar ook over de
bungalows en hun entourage, van de
receptie, restaurant etc. De opzet van
het resort was luxueus en groots en is
dat tot op heden gebleven.
Naast het meubilair en de inrichting Foto 200 Bungalow van Peru Ida Bagus
kreeg Suzy ook nog de vraag of zij een
nooddiesel met een ADS kon leveren. Deze vraag kwam op een gunstig moment, want
Hendro kon een Mercedes 500 KWH met ADS dieselgenerator goedkoop op de kop tikken.
Dat had hij te danken aan het feit dat hij goede relaties had met de leverancier, die ook de
Mercedes motoren leverde voor al zijn NCH optrekkers. Het plaatsen en het in bedrijf stellen
van de dieselgenerator was voor hem dus ook een peulschilletje.
Na vele ontmoetingen, uitgebreide diners en omdat wij daardoor precies wisten wat hun
wensen waren, konden wij een all-in pakket aanbieden. We stonden perplex toen wij werden
uitgenodigd in het stamhuis van de Hoge Priesters van Manggis en daar een heel bestek voor
een Balinees ceremoniële offerande klaar stond. Nog groter was de verrassing toen Suzy het
middelpunt van de ceremonie bleek te zijn. Met veel ritueel werd zij naar voren geroepen en
kreeg ze veel zegeningen van Bramaanse hulppriesters en uiteindelijk verscheen ook Ida
Bagus in vol ornaat. Hij begroette en zegende alle aanwezigen en riep iedereen op tot gebed
voor het welzijn van het komende Puro Ida Bagus in Tjandi Dasa. Hij overhandigde Suzy een
verzegelde documentenkist met de mededeling dat wij deze order had gewonnen. Bapak Ida
Bagus eindigde zijn toespraak met een oproep aan allen die bij het project betrokken waren
om ons terzijde staan.
Voor ons was het een “Mega” order en het gaf ons ook de mogelijkheid om, met de
Feasibility Study van Puri Bagus als leidraad, zelf ook een passende investering te doen voor
de toekomst. Dat was mogelijk omdat deze order, ongeacht of het project zou slagen of niet,
een verbetering van onze financiële situatie met zich meebracht. Suzy had een stuk grond op
het oog van anderhalve hectare aan het strand van Lebih ten zuiden van Gianyar. Deze
informatie kreeg zij van een vriend van haar vader, een Balinese Brimob politieofficier die
afkomstig was van gebied van Gianyar. De “Kliang” (dessahoofd in Bali; dessahoofd op Java
“Lura”) van het vissersdorp Lebih had zes stukken sawahgrond nabij de zee te koop, elk
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perceel had zijn eigen eigenaar. De Sawah's waren productief en hadden status van Petok D
(status van eigendom van grond verkregen via de Kliang). Mochten wij het kopen, dan
moesten wij bij de “Agraria” (het kadaster) officieel de “Surat Hak Milik” (Bewijs van
Eigendom) 5 aanvragen en met de eigenaren de aankoop van de grond regelen. Je kunt nagaan
dat Suzy een levensgrote opdracht kreeg om met de bureaucratische ambtenaren van de
Agraria aan te pappen om de nodige “fooien” de bewijsstukken te verkrijgen. Om de
eigenaren op haar hand te krijgen en de zaak te bespoedigen kreeg Suzy een prachtidee om de
Kliang te garanderen dat zolang wij de grond nog niet bebouwd hadden, de eigenaren het land
mochten blijven bebouwen en de opbrengst mochten hebben. Zij zouden dan de rompslomp
van belastingen en irrigatieregelingen voor hun rekening te nemen. Deze reuze brainwave
van Suzy werkte als de Thalys supertrein, nu was het een gevecht tussen Balinezen onderling
en Suzy bleef buiten schot. Uiteindelijk wist Suzy de eigendomsbewijzen te verkrijgen en het
bezit van ongeveer anderhalve hectare werd contractueel (op zegel) op fifty-fifty basis
verdeeld tussen Hendro en onszelf.
De rotan meubels werden uiteraard geleverd door Hartanto, direct van de fabriek vandaar dat
onze prijzen competitief waren en wij de tender gewonnen hadden. Om een beeld te geven
hoe de turn-over van het Puri Ida Bagus resort zich verhield met de maatstaven van de export;
de levering had een volume van twee 40 feet containers. Dus we mochten niet mopperen en
ook bij de levering van de Mercedes Genset rinkelde de kassa van jewelste. Een goed
verstaander heeft alleen een half woord nodig.
Ons afwisselend verblijf in Surabaya en op Bali zal ongetwijfeld velen doen vermoeden dat
we dodelijk vermoeiend leefden. Doch hierbij kan ik stellen dat deze levenswijze ons beiden
oprecht aanmoedigde, meer kracht, veel voldoening en juist rust gaf.
In het vorige leven van Suzy is zij bij de scheiding van haar vorige echtgenoot, door zijn
moeder en drie zusters, verdoemd en is haar voorgehouden dat zij in bittere armoede zou
geraken. Zij wilde niet alleen bewijzen dat dat niet zou gebeuren, maar meer nog dat zij zich
juist uit de prille armoede zou opwerken tot een waardig en gerespecteerd iemand in de
samenleving. Ditzelfde streven, zij het op minder rigoureuze wijze, was in zekere zin ook
mijn levensdoel geworden. Ook ik ben in mij in mijn eerste leven tot op zekere hoogte
miskend in hetgeen ik was en wat ik had bereikt en ben onwetend gebleven over en op afstand
gehouden van mijn familie, waardoor vele vragen nooit beantwoord zullen kunnen worden.
Onwillekeurig, met een zekere opzet, maar zeker niet kwaad bedoeld, maakte ik er een
zenuwtrek van om vrienden en vooral speciaal bij “de blauwe maffia”, te laten weten dat ik op
eigen kracht, met hier en daar wat steun, toch goed geboerd heb. Maar de meesten zijn reeds
heengegaan. Te laat Van den Bosch!! Eigenlijk in plaats van deze opwelling in toom te
houden, kwam het er plots uit. Telkens komt “waar het hartje vol van is, stroomt het mondje
over”. Wel hinderlijk dat ik er nog steeds last van heb.
In Surabaya liepen de overige zaken met het rotan en de industriële slangen voor Alfa Gomma
en Ideal Hose gestadig. Na een welverdiende nachtrust keek ik op een ochtend naar mijn ruwe
kiezelsteen, die ik in de ouwe gerafelde sok onder mijn kussen bewaarde. Onvoorstelbaar. Ik
schrok mij de pleuris en dacht dat het een opflikkerende vuurvlieg was. Ik goed kijken,
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verdorie, het was nota bene mijn ruwe kiezelsteen, die door mijn haveloze kous stilletjes tot
goud gepolijst was. Als een kind zo blij tuurde ik met trots naar mijn nu gepolijste
kiezelsteen, die ik toentertijd in een opwelling opgeraapt had.
Met een goed voorgevoel ging ik naar het kantoor van Hartanto, de rotanman, waar ook mijn
fax stond voor de zaken met Van Nieuwenhoven en de communicatie met Pavan voor de
slangen. De aanvragen van Franco Pavan kwamen bij mij binnen, met een kopie naar Nusa
Inda in Bali als we langer in Bali verbleven, wat geleidelijk aan ook steeds vaker gebeurde.
Sofian verzorgde dan de prijzen en de overige details van alle orders. In het jaar 1992 maakte
ik gedurende de periode van januari tot augustus een ECG van ons “rubberen hart, en mat de
omzet van de industriële versterkte rubberen slangen. Op de eerste plaats omvatte dat de
orders aan de oude klanten van Franco Pavan: Julius Roller, Sati, Tubitor en Rapisarda, maar
ook de door hem binnengehaalde orders van nieuwe klanten, Trelleborg en Feldtmann. Tot
slot waren er nog de orders van Alfa Gomma van Kroese en Purple Pig in Australië. Dit totaal
rechtvaardigt de conclusie dat er sprake is van een heel gezond en sterk hart.

Deel 3.e.9. Een zakenreis naar Australië
Na het succes in Europa gingen Sofian, Suzy en ik ons afvragen, waarom wij de Australische
Markt niet zouden penetreren? Dus Van den Bosch sprong als “een bok op een haverkist”,
klom in de pen om een brief te schrijven aan de Algemeen Consul van Nederland in Australië
in Perth, de heer Burghardt. Daarin vroeg ik zijn hulp om de Australische Rubber
Distributeurs of Handelaars in Sidney, Melbourne en Perth voor mij te vinden. Alles was
fantastisch geregeld en ik kreeg informatie over het te gebruiken vervoer, de adressen voor de
gevraagde bezoeken en goede Hotels c.q. Bed and Breakfasts. De Heer Burghardt werd een
goede vriend van mij, die ik later in Nederland, toen hij bij Buitenlandse Zaken werkte, nog in
Babylon in het Italiaanse restaurant van mijn zoon zou ontmoeten. In Sydney vingen Sofian
en ik bot bij de vertegenwoordigers van Alfa Gomma en Australian Hosetech, respectievelijk
de Heer Gerry Wilson en de Heer Bob Willisa. Maar in Melbourne hadden we meer geluk bij
John G. Keays, de M.D. van Total Rubber Services. Hij had wel interesse voor ons product,

Foto 201 Purple Pig
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maar werd kort daarop door het Maleisische bedrijf Sunway Rubber opgekocht. Doch de
toenmalige Purchasing Manager zou, heel veel later, met een eigen bedrijf Hoze, de beste
afnemer worden van onze wikkelslangen. Van het bedrijf van Sofian ben ik nog steeds een
stille vennoot. Waar we toen wel voet aan de grond kregen, was bij de eigenaar van Purple
Pig Rubber, Mr. Stan Preston. Ik zal hem nooit vergeten, een ruige baarddrager, maar een hart
van goud. Op de één of andere manier klikte het tussen ons tijdens ons bezoek en hij nodigde
ons uit voor de lunch om direct tot zaken te komen. Zijn vrouw en hij waren kapot van de
Oud Hollandse Koloniale meubels en uiteraard vertelde ik hen dat ik goede ingang heb om
deze meubels te verkrijgen. Ze vonden kennelijk deze informatie belangrijker dan het kopen
van industriële rubber slangen.

Foto 202 Leveringsadministratie

Inmiddels hadden Suzy en ik, voor het penetreren van de Australische Markt, besloten om een
eigen Export- en Importbedrijf op te richten en in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
We hadden besloten de firma de officiële naam van “Lucky Ducky” te geven. Onder deze
vlag zou ik de IMIR slangen aan de man gaan brengen. Na de lunch bij Stan Preston thuis,
togen wij naar het kantoor van Purple Pig, een vrij groot bedrijf. De slangen, waarin hij
interesse had, werden getest en kwamen goed uit de bus. Zonder enige strubbelingen bestelde
hij één container twin welding (oranje acetyleen en blauw zuurstof) slangen. Stan Preston zou
naar Surabaya overkomen om IMIR te bekijken en ook om antieke meubels uit te zoeken,
uiteraard bij Bob, dus behalve voor de slangen, gaat ook voor het antiek de kassa rinkelen.
Zonder geluk vaart niemand wel! Verder was Stan verguld van de gele kleur van onze
multipurpose air power hose voor de mijnindustrie. Indien in zijn "verouderings-testmachine"
deze slang ozon-, UV-, weer- , en kleurbestendig zouden blijken te zijn, dan zou hij er op
korte termijn een paar containers van bestellen. Daar zou hij ons nog tijdens ons verblijf in
Perth, per fax, over informeren. Dezelfde avond bood de familie Preston ons een diner aan in
de Growling Frog en op de eerste heildronk van onze samenwerking hief Stan Preston zijn
champagne glas op “the good coöperation and the wedding between Purple Pig and Lucky
Ducky in the Growling Frog”.
Het aantrekkelijke van deze eerste succesvolle ontmoeting in Australië was dat onze
verstandhouding vanaf het eerste moment tot de laatste snik steeds inniger werd en het zich
niet beperkte tot industriële slangen. Onderwerpen van ons gekeuvel waren antiek, het
Australische Open Tennis Grand Slam toernooi, en golf. Iedere zichzelf respecterende stad of
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dorp bezat een Golf Course van minimaal achttien holes, met variërende en typische
uitdagende terrein moeilijkheden. Het was gezellig en de tijd vloog. Bij ons afscheid dankten
we Stan en ik nodigde hem daarbij uit om met zijn echtgenote naar Indonesië te komen en bij
ons te logeren. Van die uitnodiging zou hij
inderdaad gebruik maken. Bij zijn laatste
handdruk benadrukte Stan nogmaals dat, als
het kon, wij nog voor we Australië vanuit
Perth zouden verlaten, hij met zijn definitieve
orders zou komen. Ik wilde echter zekerheid
hebben, want te vaak heb ik in het verleden
moeten ervaren dat deze toezeggingen loze
beloften bleken te zijn. Deze keer bezegelde
Stan, met een gebruikelijke Angelsaksische Foto 203 De “Growling Frog”
handdruk, de “Gentleman Agreement”.
De laatste etappestop op deze handelsmissie was Perth en we werden door Burghardt
ondergebracht in een Bed & Breakfast met half pension. Wij hadden ook een kleine
kantoorruimte ter beschikking gekregen waar een faxmachine stond, zodat we onmiddellijk
aan Stan konden melden dat we in Perth waren aangekomen.
Zoals het een regeringsambtenaar in den vreemde
past, had Burghardt de contactgegevens en
algemene informatie van verschillende Rubber
Traders voor ons verzameld. Dat waren een door
een Nederlander gesticht conglomeraat genaamd
Forestry van Bunnings, dat te vergelijken is met
een bedrijf zoals Intratuin of IKEA, een groot
aannemer Volker Stevin, etc. en een Investeerder
als Oosterhof Nominees in Australië. Allen
gerelateerd aan genomineerde geëmigreerde
Foto 204 Oosterhof
Nederlanders uit de vijftiger jaren. Daarnaast was
ons werk en het doel van ons bezoek al bij hen toegelicht. Dus we wisten precies waar
Abraham de mosterd haalde.
Voor het eerste bezoek werden we door Michael Oosterhof, directeur van de
Investeringsmaatschappij Oosterhof in een ouderwetse echte Rolls Royce afgehaald. Het was
de eerste keer in mijn leven dat ik in een Rolls Royce reed en nog wel in een antieke
uitvoering. Net als vroeger met de Ford Zephir moest er geschakeld worden met de dubbel
clutch. Ik had dat zelf ook moeten doen met de oudere VW 's van 1948. Als je van de eerste
versnelling naar de tweede gaat, breng je de versnellingshandel eerst naar vrij en dan geef je
eerst gas voordat je naar de tweede versnelling opschakelt. Voor het terugschakelen volg je
dezelfde procedure. Tijdens deze bespreking merkte ik al gauw dat Michael Oosterhof een
man was “van dik hout zaagt men dikke planken”. Zonder enige schroom bood hij meteen aan
om samen te werken. Zonder consultatie van wie dan ook zei hij een volle container ter
beschikking te willen hebben, daarmee nam hij het hele aankoopmanagement voor zijn
rekening. Ik was overdonderd omdat ik nog zeer onervaren was met de materie “contracten”
en ook geen flauw benul had van de zekerheden van de fabrikant en de Sole Agent voor een
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territorium, laat staan voor de verplichte Turn-Overs van de Agent, enz. Kortom voor mij was
dit soort van samenwerking niet bespreekbaar. Bovendien lagen hun doelstellingen van zaken
doen veel te hoog voor deze eenvoudige marskramer, die alleen streeft naar bescheiden
inkomsten en niet naar astronomische winsten met groot geld.

Foto 205 Bunnings

Bij Bunnings ging het gemoedelijker, toen Ron Rouwenhorst van Bunnings, een echte
Hollandse jongen, mij op dreef hielp en ik Dennis Dunken en Don Beisley, het Marketing
Management kon ontmoeten. Ook Burghardt bleek deze mensen te kennen.

Foto 206 Garden tools

Gelukkig had ik de brochures van het Garden Tools bedrijf in Semarang bij me, dat bedrijf
was eigendom van een familielid van Hartanto, de rotanman. Behalve de handycraft stelde
Hartanto ook voor de Garden Tools als handelswaar met de rotanmeubels mee te sturen. Ik
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had al contacten met Zwillingswerke 6 voor een lopende opdracht om bij Garden Tools een
snoeischaar te laten ontwerpen. Na goedkeuring van het ontwerp zou de levering via mij
lopen. De alleenvertegenwoordiger van toen is nog steeds één van mijn vrienden. Bij het
huwelijk van Hélène heeft zij een gehele set bestek en speciale messen gekregen van
Zwillingswerke.
Bunnings had ook interesse in het gehele assortiment en zou hierop terug komen als zij er
zeker van waren dat de artikelen geschikt waren voor de Australische markt. Gelukkig was bij
deze bespreking ook Burghardt aanwezig en hij garandeerde me dat hij dit project in de gaten
zou houden. Ik stelde hem een trip naar Bali in het vooruitzicht om vervolgens een reis door
Oost Java naar Semarang te maken als hij er voor kon zorgen dat Bunnings’ trawanten
tegelijkertijd in Semarang zouden zijn voor het plaatsen van hun Garden Tools orders.
Ondertussen kwam op de faxmachine van het ons beschikbaar gestelde bureautje een
doorlopende order binnen van Stan Preston voor twee containers multi-purpose yellow air
hose voor de mijnbouw.
Wat ik me nog goed kan herinneren, is dat de Zoo van Perth zeer interessant was. Dat was
zeker het geval nadat ik het TV programma van de Nederlandse bioloog zag, die in de
woestenij in Australië de meest exotische reptielen onder bedwang kon houden. Begrijpelijk
dat Eva Jinek 7 op zo' n kerel verkikkerd is geraakt! Iedere avond werden wij gefêteerd door
vrienden van Burghardt en tot slot ook bij die rijkaard Oosterhof, die ons een Egyptisch feest
met Kebab aanbood, waarbij de vrouwelijke gasten een sluier en de mannen een fez kregen.
Kortom, een succesvol bezoek waar we goede vrienden opdeden, die wij nog vaak zouden
ontmoeten.

Deel 3.e.10. Het Australische tegenbezoek in Indonesië
In Nugra Rai luchthaven werden we afgehaald door Suzy en Sofian's vrouw, die in Nusa
Indah hadden gelogeerd. Na een dag uitgepuft te hebben, weer spoorslags met de Carry naar
Surabaya om bij IMIR rapport uit te brengen voor de planning. Hermawan was natuurlijk
tevreden met ons resultaat.
Suzy en ik trokken weer met de Carry naar Semarang om met Rudy, de Garden Tools
eigenaar, een plan op te stellen voor Bunnings's bezoek en om onderdak voor hem en het
echtpaar Burghardt te regelen. Dat laatste bleek niet nodig, want we werden gehuisvest in een
luxueuze villa in Bandulan, een vakantieoord vergelijkbaar met Trètes voor Surabaya, maar
dan voor Semarang; dus in de bergen. Alles was tot in de puntjes geregeld en opgezet voor
hun speciale klanten, compleet met Bizz-Center, tennisbanen en zwembad, kortom een
exclusief klein lustoord. Wat huisvesting betrof hoefden wij ons ook geen zorgen te maken,
want alles was inbegrepen. Alle bekende bedrijven in de Hollandse Tijd, zoals British &
American Tobacco, de Ned. Indische Spoorwegen, Mc.Gillevry, Java Cultures, Borsumij etc.
hadden daar voor hun staf, luxe optrekjes laten bouwen, waarbij de ene niet onder wilde doen
voor de andere. Vanuit het hoofdkantoor in Semarang werd door de directie een uitgekiend
programma van bezoeken opgesteld, waar menige Europese firma nog een puntje aan kan
zuigen. Dit werd per Fax via het Nederlandse Consulaat aangeboden aan de directie van
6
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Bunnings. Voor de familie Burghardt hadden wij hun vakantie op Bali gecombineerd met een
verblijf van week in de villa in Bandulan. Het gebruik van deze villa was inclusief volledige
bediening en was vanwege de ligging en de overige faciliteiten minimaal op vijf sterren hotel
niveau, en daarmee een garantie voor een week van volledige ontspanning. Wij gingen van
Bali met de auto via Kalibaru, het Ijen hooggebergte en Bromo naar Surabaya en vandaar naar
Semarang. Voor de Burghardt’s betekende dat een rustperiode van een dag of drie, voordat de
Bunnings in Semarang aankwamen, een heerlijk gelegenheid om in de bergen een koude neus
te halen.
Nadat het Purchasing Management van Brunnings bestaande uit
Dennis Dunken en Don Beisley per vliegtuig in Semarang was
aangekomen, ging ik samen met mijn trawanten in dezelfde auto naar
de fabriek voor het tuingereedschap. Ze waren verrukt en hadden hun
mond vol van de mooie stewardessen in het vliegtuig. Zonder enige
schroom zeiden ze te verwachten dat ze ook, “Such Chickens
tonight” onder hun lakens zouden vinden. “Ho Ho”, temperde ik hen
en zei voor de grap; “I can assure both of you a “Nice Chicken” upon
request, but each of you has to order one 20 feet Container at least. If
you agree we can shake hands”. Dat deden ze warempel ook nog, een
heerlijk gevoel om op die manier met een klant te kunnen beginnen.
Eerst werd een rondje gemaakt over de productiefaciliteiten van
Garden Tools. Wat met name spectaculair was, waren de zware
dieselgeneratoren, die nodig waren voor de installatie die gebruikt Foto 207 Eeen flesje
Boldoot doet wonderen
werd voor het harden van de messen, (snoei)scharen, zagen etc. De
kwaliteit van de producten was zo goed dat zelfs Zwillingwerke
Solingen onze gepatenteerde snoeischaren bijbestelde. Zoals gebruikelijk werden met
onderhandelen de verkoopprijzen bepaald. Over het plaatsen van eventuele orders zou de
volgende dag worden besloten.
Dus vast werken werd er geblazen en de hele
karavaan auto's toog naar Bandulan. De trip
door de bergen en het passeren van de
karakteristieke bouw van de Denpopo
dessawoningen van de Vorstenlanden waren
een lust voor het oog. De stemming van het
gehele gezelschap was opperbest, want beide
parijen verwachtten een voorspoedig zakelijk
eindresultaat. Allen waren verrukt van de
luxueuze huisvesting en bediening en wij
fristen ons op voor het diner. De wederzijdse
plichtplegingen vonden plaats tijdens het
Foto 208 De karakteristieke Denpopo desawoningen aperitief en afgesloten met een heildronk op de
komende samenwerking. Zoals gebruikelijk bij
een goed Chinees welkomstfeestmaal, werden alle gerechten in één keer op de grote
draaischotel uitgestald. Tijdens deze handelingen werd de hoofdschotel, een levensgrote
kreeft compleet met kop en glinsterende oogjes, aan de “Dame de la Table”, dat was
natuurlijk Mevrouw Burghardt, getoond. Toen zij dit aanschouwde viel zij van de
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weeromstuit in zwijm. Ruggespraak met Burghardt leerde ons dat ze allergisch was voor de
haar aankijkende glinsterende oogjes van zeeschaaldieren. Met de hulp van wat 4711 Eau de
cologne (Boldoot), die standaard in iedere Indonesische EHBO doos is te vinden, was zij in
een oogwenk weer de oude. Zodra de gerechten op de draaitafel begonnen te slinken, werden
ze onmiddellijk weer aangevuld, zodat iedereen aan zijn trekken kwam.
Na het diner zaten Dennis en Don uiteraard te springen om de hort op te gaan. Agus, de
productiemanager van Garden Tools, wist natuurlijk de weg naar de rosse buurt en ik werd
uiteraard aangewezen als de kenner van het mooie spul dat we tegen zouden komen, wat ik
gretig op mij nam. Stuk voor stuk beoordeelden we “plenty of all kinds of fishes in the Sea,
black, brown, yellow, whatever you wish”. Toen het op kiezen aankwam, werd de wens geuit:
“I must have these two for a Double Sandwich”. Hoewel ik alleen de Hi-Tech Soixant Neuf
of wel Vat 69 kende, begreep ik dat hij een belegde boterham met twee broodjes wilde. Het
bleek een hele toer om dit in het Javaans (in de Vorstenlanden spreken de mensen meer
Javaans dan Bahasa) aan de twee begenadigden uit te leggen. “Odjok nga tako opo-opo, dè-én
ngelem, perloe loroh Wong Wedoh, OK? Engku aku tako bonus utk Sapean” (niet te veel
vragen, zij hebben twee vrouwen nodig, OK? Straks zal ik extra bonus vragen voor jullie).
Met handje klap werden de transacties bezegeld en, om eventuele misverstanden te
voorkomen, in mijn bijzijn cash betaald. Nu konden de beide Aussies dus aan het werk !!!
Maar ik zal jullie aan je staartje trekken. Toen de gasten de volgende dag bij het ontbijt nog
niet aanwezig waren, is Agus op pad gegaan om poolshoogte te nemen. Hij vond hen, met
hun “broodjes”, smikkelend van een lokaal ontbijt.
Tijdens de terugreis naar Semarang waren ze zo verrukt over de verwennerij van de vorige
avond, dat zij spontaan hun belofte om 4 containers te bestellen verhoogden naar 6. Deze
zouden, 2 per keer, achtereenvolgens in de lente, de zomer en in de nazomer/herfst geleverd
moeten worden. Iedereen gelukkig, ook ik, want ik lever tot de dag van vandaag nog steeds
rubber bindsels voor de jonge bomen aan de Forestery van Bunnings.

Deel 3.e.11. Een vraag, die grote gevolgen zou hebben.
Zoals afgesproken zouden we, omdat er in Jajar nog geen telefoon was, alle aanvragen voor
prijsopgaven en orders voor industriële rubberslangen van Franco Pavan via mijn fax in het
kantoor bij Hartanto laten lopen. Deze faxen waren zo talrijk dat hij me amper dorst te vragen
wat ik precies leverde aan Franco Pavan en andere klanten. Natuurlijk was ik er een beetje
trots op en vertelde hem dat het ging om de leveringen van containerladingen met industriële
rubberslangen. Goeie business, Pak Bosch !
Op een dag vertelde Hartanto mij dat zijn zwager Harianto een rubberfabriek (Kurniadi) had,
die ongevulkaniseerde zogenaamde Camel Black strips gebruikte om klein- en grootformaat
coverbanden te maken. Deze banden waren hoofdzakelijk bestemd voor vrachtauto’s en
vergelijkbaar met de uit de vijftiger jaren bekende “Rufay” recovered tires. Hartanto zei dat
hij er wel voor voelde om in het bedrijf van zijn zwager, die over voldoende kennis van de
rubbertechnologie zou beschikken, wilde investeren. Bovendien was een vriend van Rudy,
van de Garden Tools fabriek, een van de medewerkers van het nieuwe bandenconcern IRC
(Industrial Rubber Company Ltd.). Deze vriend, Agus genaamd, had daar de divisie van
gelaagde rubberslangen voor brommers, motoren en vrachtauto's onder zijn hoede. Hij had
dus genoeg specifieke kennis van de productie van industriële slangen en was ook eager
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beaver om in de rubberindustrie te investeren. Dus er was aan geld geen gebrek. Om het BEP
(Break Even Point) te kunnen bepalen moesten we wel eerst de te verwachten omzet
berekenen. Die verantwoordelijkheid kwam wel op mijn schouders te rusten, maar ik was met
deze materie volledig onbekend. Dus uitte ik als “een roepende in de woestijn van de Sahara”,
een noodkreet naar Franco Pavan, die per slot van rekening IMIR operationeel hield. Hij was
meteen enthousiast door het vooruitzicht dat hij nu een tweede leverancier zou kunnen
krijgen. Ik vertelde hem dat de belangrijkste machines voor het recoveren van banden
aanwezig waren. Ook informeerde ik hem over de aanwezigheid van mixing kneaders, de
milling machines en calenders en dat er ruimte genoeg was voor het plaatsen van de ronde
ketelautoclaaf, de lintcalender, de braiders, de maathaspels etc, zodat die machines alleen nog
aangekocht hoefden te worden. Geïnteresseerd geraakt door deze informatie kwamen Franco
Pavan en zelfs Mario Bonifacio naar Indonesië om zelf poolshoogte te nemen en te
onderzoeken of het opzetten van een slangenfabriek een haalbare kaart was. Er werd een
vergadering belegd met alle belanghebbenden: Hartanto, Harianto, Agus (de man van IRC) en
Rudy (van Garden Tools), Suzy en ikzelf. Daar kregen Franco en Mario de gelegenheid om
ons in te weiden in de geheimen van de smid voor het vervaardigen van rubberslangen.
Daarnaast kon Franco ons ook nog adviseren over de voor de productie van slangen nog
benodigde machines en bij welke Chinese fabrikanten die het beste besteld konden worden.
Om een lang verhaal kort te maken, er werd een plan de campagne opgesteld en Harianto,
Rudy en Agus vertrokken naar China.
Niet lang daarna arriveerden de in China bestelde machines. De zending bestond uit een
twintigtal, door één persoon te bedienen, braider en een volautomatische braider, extruders
voor enkel- en tweelingslangen. De autoclaaf van wel drie meter en de RVS pannen werden
lokaal gemaakt. En tot slot, een rib uit het lijf van de investeerders, betrokken we de voor de
slangenproductie benodigde laboratoriumapparatuur van Monsanto USA. De productiemiddelen voor de industriële slangen werden ondergebracht in de nieuwe firma P.T. Camarin
Laksana.
Na een voorbereidingstijd van driekwart jaar en vervolgens ruim drie maanden waarin voor de
lokale markt geproduceerd werd en tegelijkertijd de kinderziektes konden worden
weggewerkt, was het tijd om Franco weer uit te nodigen. Nu was het tijd om een beeld te
vormen van de kwaliteitsnormen van P.T. Camarin, de nieuwe slangenfabrikant gevestigd in
Poerwadadi. Hij was redelijk tevreden en hij bestelde, om de nieuwe onderneming extra te
motiveren, een 20 voet container vol met de gewone waterslangen, waar je je geen buil aan
kon vallen, voor Manuli. Natuurlijk was het personeel van P.T. Camarin Laksana van hoog tot
laag vereerd dat hun werklust en inspanningen, met vallen en opstaan, hadden geleid tot deze
eerste exportorder. Maar Suzy en ik moesten nog wel waar maken dat wij in staat waren om
voor onze zakenvrienden de nodige exportorders te blijven verkrijgen. Je kunt je wel
voorstellen dat het een pak van ons hart was toen Pavan deze order voor Manuli plaatste. Ik
wist vanaf het begin dat ik met het opzetten van deze slangenfabriek een zware last op mijn
schouders nam. Ik voelde er weinig voor om me, bij het ontstaan van problemen bij de
productie of de distributie, door Sofian te moeten laten adviseren en me te vertellen hoe deze
problemen moesten worden opgelost of voorkomen hadden kunnen worden.
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Vanuit Surabaya hadden wij, vooral toen de
productie op gang kwam, er nadrukkelijk op gestaan
dat al het productiepersoneel op dezelfde wijze een
vast patroon van steeds dezelfde vereiste handgrepen
en handelingen zou uitvoeren. Door op deze wijze
een soort getrainde chimpansee van de werkers te
maken, werd hij gedwongen om de cyclus te stoppen
als hij het niet meer wist of als het machine- alarm in
werking
zou
treden. Dus als het
Foto 209 Als de kat van huis is….
groene licht, zowel
in zijn harsens als
wel feitelijk door een alarm op het werktuig, op rood
springt, hij dan ophoudt met denken en de productie stopt.
Desondanks hadden zowel Suzy als ikzelf werkelijk de
naad en het weefsel van onze sokken stuk gelopen terwijl
het toch de taak was van de eigenaren zelf en de door hen
aangewezen vertrouwelingen, om het productieproces te
bewaken. Want als: “ de kat van huis is, dansen de
muizen….”
Tijdens een diner dat ons door Camarin werd aangeboden,
sprak men met veel lof over de inzet van Suzy en mijzelf en
ook werd Franco bedankt voor zijn orders. Die avond viel
er een loodzware last van mijn schouders en we eindigden Foto 210 Controle van de levering
de avond met de wens dat de goede samenwerking tot in de door Suzy en mevr. Harianto
verre toekomst mocht voortduren.

Deel 3.e.12. De Hoofdprijs

Foto 211 Eerste container naar Manuli in Italië
(18 jan 1992)

Na het diner gingen wij samen met Franco terug
naar ons bescheiden hotel in Lawang. Gezeten op
het terrasje en genietend van een laatste
geluksdronk realiseerde ik mij, dat ik mijn male
chauvinistische en egocentrische bestaan op moest
geven voor een vaste vrouw in mijn leven. Vier
lange jaren heb ik niet bewust, maar intuïtief
geweten dat alles wat Suzy telkens weer aanpakte,
niet voor zichzelf, maar met hart en ziel voor mij
bestemd was. In het begin had ik haar steeds met
“pluspuntjes” gewaardeerd, maar dat ging
gaandeweg over in het accepteren dat wat zij deed,
voor mijn bestwil was. Nooit heeft zij ook maar
een spoortje getoond van onechte liefde of
eigenbelang. Deze nacht was het dan dat ik haar
moest vertellen dat “liefde” betekent van elkaar
houden. Waar, wanneer en wat dan ook, en ik
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vroeg haar ten huwelijk. Zij huilde van geluk en de “Liefde” werd die avond bewierookt en
innig bedreven.
Ik realiseerde me, dat ik niet alleen de “Hoofdprijs” had getrokken maar nog veel meer, zoals
in de toekomst nog zal blijken. Voor zover ik het me kan herinneren werd, vlak voordat de
Manuli order gereed kwam, op mijn verjaardag de “Selamatan” ter ere van voorspoed van
Camarin gehouden.

Foto 212 De ringen ceremonie

Het Huwelijk werd gesloten op een voorspoedige dag, Jumat Kliwon 5 juli 1992, bij ons
thuis, door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het werd in familiekring gevierd in Jajar
Tunggal, omdat ik wars ben van grootse en overdadige rijke huwelijkstaferelen die alleen
voor de show dienen en kort daarop vaak in scheidingen uitliepen.
Rond de grote roulettetafel van de Soos van Pasoeroean was de entourage van ons huwelijk
opgesteld. Deze bestond op ten eerste uit de ambtenaar in ceremonieel ornaat en gewapend
met een houten voorzittershamer en de huwelijkspapieren, daarnaast de goedgezinde leden
van de familie van Suzy en een beperkt aantal gasten. “Bescheidenheit ist einen Sier” zeggen
de Duitsers.

Foto 213 Ondertekening van het
huwelijkscontract

De ambtenaar van de burgerlijke stand ramde met de
zware teakhouten hamer op mijn marmeren tafel en
opende de huwelijkssluiting van Suzy en mij. Hij hield
de gebruikelijke preek van innigheid en voldeed aan de
vereisten van het burgerlijk wetboek. Tijdens een kleine
pauze bij het in de echt verbinden en wij elkaar de
ringen om de ringeling hadden geschoven, verzocht ik
de Bapak BS om bij het sluiten van de
huwelijksceremonie: “jangan pukul kebanteran sama
palu anda marmernya bisa retak“ (niet te hard met uw
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hamer slaan, anders kan het marmer barsten). Een verzoek waar hij ook gevolg aan gaf.
Een romantische huwelijksreis zou op de keeper beschouwd voor Suzy op zijn plaats geweest
zijn. Zij doorstond immers een zwaar geestelijke beproeving omdat haar feitelijk het
moederschap door haar ex-schoonfamilie was ontzegd. Het gemis van haar twee kinderen had
door Van den Bosch eigenlijk verzacht moeten worden.
Zij was en is een enorme steun en mijn toeverlaat en
heeft mij ook bijgebracht eerst tot tien te tellen alvorens
ieder aangedragen voorstel dat kansrijk lijkt op te
pakken. Door mijn neiging om teveel “hooi op mijn
vork” te willen nemen een halt toe te roepen, voorkwam
zij vele onwijze beslissingen. Maar ik kon het niet laten
om, door mijn zucht naar erkenning, de grote mijnheer
uit te hangen en aan mijn “kleine wereld” slechts te
tonen dat “wie het breed heeft, het breed laat hangen”.
Dit zielige sprankje van de miskende “Barmhartige
Samaritaan” smeult nog steeds en is niet uit te doven.
Hélène en Mark, mijn kinderen, drukken Suzy daarom
vaak op het hart om “dictator Van den Bosch“ niet al te
vaak zijn zin te geven. Maar toch heb ik haar voor ons
huwelijk wel vier jaar aan het lijntje gehouden.
Foto 214 Het huwelijk
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Nu was voor mij de tijd aangebroken dat ik
niet langer meer met mijn koffertje met alle
mogelijke waar hoefde te leuren. Anderzijds
stelden Suzy en ik ook vast dat we nog niet
het stadium hadden bereikt van "tafeltje dek
je, ezeltje strek je", maar dat we wel op de
goede weg waren. Eensgezind moesten we
wat we gezaaid hadden, gezamenlijk en met
goede aandacht en zorg tot een goede oogst
zien te brengen. Mijn verkeerde inzicht om
alles wat ik bedacht te willen aanpakken
werd door Suzy getemperd. Voorbeelden
daarvan waren het met ultrasoon geluid
Foto 215 Ezeltje schijtgeld
verjagen van muskieten, de Surgifix net
bandage die na operaties en bij moeilijk te verbinden verwondingen kon worden gebruikt,
kroonkurken voor bierflessen etc. Het prototype voor de Europese muskieten bleek niet te
werken tegen de Indonesische muskieten en er moest dus geëxperimenteerd worden met de
frequentie van de geluidsbron. Teveel geknutsel dus weg ermee. De introductie van het
verband stagneerde omdat ik de twee doktoren, één mijn huisarts Dr. Adrianta (nog steeds) en
de andere wijlen mijn tandarts, steeds achter hun zekere lichaamsdeel moest zitten om niet
een ander woord te gebruiken. Dus alle ideeën in de prullenbak en dus concentreren op de
zaken die al operationeel waren zoals de rotan meubelen van Van Nieuwenhoven, de
Industriële rubberslangen van IMIR en Camarin Laksana en de incidentele leveringen van
Hertel bv en Combimac via P.T. Jangkar Mas voor de TNI-AL.
Een lopend tweejarig contract met Royal
Schelde voor de verkoop en het onder
licentie
produceren
van
R.O.
Drinkwatermakers voor een project voor de
drinkwatervoorziening van de gemeente
Banjarmasin, mocht ik nog afmaken. Voor
aanvang van dit project kreeg ik een betaalde
opleiding bij KMS in Vlissingen waarin mij
geleerd werd hoe het ijzergehalte van het
verkregen drinkwater uit de Barito
verminderd kon worden. De gedeclareerde
kosten stuurden deze rakkers, ondanks
uitdrukkelijk verzoek dit bedrag door de
Royal Schelde vertegenwoordiger in JKT te Foto 216 Reverse Osmose unit
laten uitbetalen, direct naar mijn bank in
Nederland. Gelukkig werden mijn financiën en belastingzaken door Deloitte & Touche
behartigd en via hen vernam ik dat de FIOD de betalingen van KMS aan mij had
geconstateerd. Ik kneep hem dus als een oude dief, maar omdat het om een eenmalige
vergoeding voor een bezoek aan en op uitnodiging van de KMS ging, werd het als incident
beschouwd. Het resultaat was de levering van slechts een originele Royal Schelde Reversed
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Osmose (R.O.) unit en één in licentie gebouwde drinkwatermaker aan het gemeentelijke
drinkwater leidingbedrijf van Banjarmadin. Veel werk maar weinig soelaas, dus niet om over
naar huis te schrijven.
De tijd was aangebroken dat Suzy mij
vergezelde op mijn reizen naar Nederland. Het
was haar eerste reis naar Europa en wij
logeerden bij Hélène en Mark in de
Bourbonstraat in Oud Leiderdorp.

Foto 217 Suzy bij Mark in Trattoria

Natuurlijk bezochten wij het Restaurant
Tratoria van mijn zoon Armand in het oude
Babylon waar Hélène ook werkzaam was.
Natuurlijk maakten wij ook van de gelegenheid
gebruik om Madurodam te bezoeken en de Foto 218 Jan Willem en Suzy op de Floriade
Floriade waar Suzy midden in de pracht van de
kleurrijke dahlia’s werd afgebeeld.

Deel 3.f.1. Huwelijk van Hélène en Mark
Ik weet niet zeker of ons huwelijk de aanleiding was voor Mark en Hélène om hetzelfde te
doen, maar zij trouwden ook in het zelfde jaar 1992. Het huwelijk werd voor de Burgerlijke
Stand in het Oude Slot van Den Haag gesloten en gevierd met een boottocht in de omgeving
Voorschoten en Leiden en een receptie in een lokaal hotel-restaurant.
Papily en Mamily Stöckly, de grootouders van Hélène, kwamen over uit Zwitserland en
waren blij dat ze Suzy konden leren kennen en vonden haar een goede echtgenote voor mij.
Zoals gebruikelijk richtte ik me, als de vader van de bruid, met een toespraak, waarin ik mijn
dochter “schonk” aan haar liefhebbende echtgenoot Mark van den Brink, tot de aanwezigen.
Nadat ik de beide jongehuwden alle voorspoed en geluk had toegewenst, vervolgde ik mijn
toespraak met de beschrijving van het moment dat ik, tot de schrik van mijn leven, me
realiseerde dat ik "mijn oogappel" zou gaan verliezen. Dat gebeurde toen ik tijdens een
verblijf in Nederland voor het eerst bij haar mocht logeren. Toen ik na de lange reis doodmoe
bij haar gearriveerd was, wist ik van de prins geen kwaad toen er een jongeman binnenkwam
die zich voorstelde als Mark van den Brink, een vriend van mijn zoon Armand. Het werd
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weliswaar een gezellig samenzijn met een drankje, maar toen de tijd voor het avondeten
begon aan te breken schuifelde ik
ongemakkelijk van mijn ene bil op de
andere. Ik vroeg me namelijk af wanneer die
vreemde snoeshaan nu eens zou op
sodemieteren, want ik wilde graag aan tafel
gaan zodat ik op tijd naar bed zou kunnen.
Maar niets van dat alles, zonder enige
schroom van onbeleefd handelen, schaarde
hij zich ongevraagd met ons aan de
avondhap. Ik troostte mezelf met de gedachte
dat Hélène dat wel van te voren met hem zou
hebben bekonkeld. Ik had me voorgenomen
om hem, na het eten en het acht uur journaal
op de TV, toch in bedekte termen aan te
zeggen dat er een tijd was van komen en een
tijd was van gaan. Toen ik op het punt stond
hem dit op zijn vestje spuwen, zei mijn
geliefde dochter: “Pap, ik heb speciaal voor
Foto 219 Het huwelijk van Mark en Hélène
jou een zitbank gekocht die in een bed
getransformeerd kan worden” m.a.w. Mark en zij zouden samen in de enige slaapkamer
slapen! De hele nacht lag ik op de bank te woelen, omdat ik mijn "oogappel" die ik altijd
vertroeteld had op een dergelijke wrede wijze verloren had. Anderzijds had ik een goede
eerste indruk van Mark en troostte ik mij met de gedachte dat in ieder leven het
onvermijdelijke eens moest gebeuren. Met deze bevredigde gedachte, en het besef dat de
moderne jeugd het tegenwoordig zo aanpakte, dommelde ik in slaap.
Mijn toespraak werd gevolgd door een showtje van de gehele familie Van den Brink, waarin
zij de jeugd en vrijgezellentijd van Mark de revue lieten passeren. Na de receptie vertrokken
de jonggehuwden naar hun Honeymoon bestemming. De volgende dag moest ik weer vroeg
in de weer om alle geschenken in de kleine Seat van het restaurant naar de Charlotte de
Bourbonstraat te halen. We hebben wel drie
keer op en neer moeten rijden, maar deden dat
met plezier.
Direct na hun huwelijksreis werden we door
Hélène en Mark uitgenodigd om met hen op
vakantie te gaan naar de Dordogne zodat Suzy
ook meer van Europa zou kunnen zien. Met
voorbedachten rade hadden zij een pittoresk
villaatje, zonder telefoon, fax, of TV gehuurd,
zodat wij niet in gelegenheid zouden zijn steeds
met onze klanten onze zaken te blijven doen.
Dus restte ons niet veel anders dat tot vervelens
toe vele historische kastelen, kerken en dorpjes Foto 220 Hélène en Suzy voor hun Franse villa
te bezoeken.
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Wel hebben we met veel plezier een heleboel
bramen geplukt, zoveel dat Mark echte
bramenjam kookte en die in wekflesjes
pasteuriseerde. In die streek waren die
wekflesjes
met
rubberen
ringen
en
patentsluitingen bij de vleet verkrijgbaar op
iedere markt. Ook hebben wij van de
gelegenheid gebruik gemaakt om een ED
jaargenoot, nu wijlen Ger Brouwers, die daar in
die buurt woonde, te bezoeken. Hij leefde daar
als een grootgrondbezitter en letterlijk en
figuurlijk als God in Frankrijk van de opbrengst
van allerlei soorten notenbomen die hij daar Foto 221 Suzy op de Franse markt
hield. Zijn vrouw woont daar nog steeds, zo
goed waren ze ingeburgerd.
In die tijd werd er al maïs verbouwd die
vermalen werd om de koeien in de winter te
voeden. Omdat de maïskolven nog vrij jong
waren, waren ze uitstekend geschikt voor de
dadar djagung of wel mais omelet. Ik dus op
pad naar het dichtstbijzijnde djagung veld.
Toen ik in de buurt van het veld kwam, begon
er een labrador gewillig met me mee te lopen.

Foto 222 Dordogne

Ook toen ik de aanplant indook om een tiental
jonge maïskolven te zoeken bleef de lieve hond
mij steeds vergezellen. Dat hield hij halsstarrig
vol totdat ik de kolven thuis aan Suzy
overhandigde. Suzy keurde het en zei
triomfantelijk dat ze precies rijp genoeg waren
voor een omelet. In een oogwenk had zij de
kolven geraspt, de juiste bumbu toegevoegd en
in een wip werden de heerlijke eenhaps
omeletten gebakken en opgediend bij ons
drankje.
Op een gegeven moment moest ik wat doen en
zocht naar mijn sandalen en merkte dat ik er
één miste. Ik wist zeker dat ik beide sandalen
bij thuiskomst van het maïs plukken bij de
voordeur had uitgetrokken. Toen begon er bij Foto 223 Hélène en Suzy blazen even uit
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mij een vierpittertje te branden dat het lieve hondje het op zijn geweten had. Ik dus op zoek
naar die belhamel maar dat was niet meer nodig, want de eigenares van die hond en het
maïsveld kwam samen met haar vierpoter vragen of de sandaal die zij omhoog hield van mij
was. Dat moest ik beamen en nu voelde ik het aan mijn klompen dat die hond de bewaker van
het maïsveld was. Zij was echter helemaal niet boos op mij maar gaf overduidelijk haar
trouwe Labrador een extra lekkernij en daarmee begreep ik haar boodschap: niet meer doen
Van den Bosch !!!

Deel 3.f.2. Zaken in het Verenigd Koninkrijk
Van meet af aan hadden wij onze bezoeken aan Europa afgestemd op de drie maanden
bezoektijd aan de Schengenlanden en combineerden we zaken met vakantie. Dus na de
vakantie in de Dordogne werd het ons eerste project om in het Verenigd Koninkrijk, naast
Ideal Hose, meer klanten te krijgen. We hadden besloten om met onze kleine Seat de veerboot
van Hoek van Holland naar Harwich te nemen. In Harwich kwamen we niet verder dan de
Engelse Douane en was onze auto een van de laatsten die gecontroleerd moest worden omdat
één van de inzittenden een Aziatisch paspoort had. Als Brugman heb ik in het Engels moeten
praten en uitgelegd dat we slechts voor tien dagen voor zaken in Engeland zouden blijven. In
die tijd zouden we Ideal Hose, Trelleborg Ltd. in Warwickshire, Dunlop Oil & Marine Ltd. in
Grimsby, South Humberside bezoeken en dat ik, zoals in het trouwboekje stond aangegeven,
officieel met Suzy getrouwd was en daarom volledig voor haar verantwoordelijk was.
Inderdaad liep het Indonesische groene paspoort in het Verenigd Koninkrijk als "verdacht" te
boek. Uiteindelijk lukte het me ze van onze oprechte bedoelingen te overtuigen en mochten
we de transit area verlaten. Het bezoek aan Ken Urwin was zuiver een beleefdheidsbezoek
zodat Suzy ook de faciliteiten kon zien. De leveringen aan Ken vonden plaats via IMIR en dat
wilden we ook zo houden, maar wel informeerden wij hem dat we ook via Camarin konden
leveren.
Tijdens ons bezoek aan Andrew Dixon van Trelleborg Ltd. UK vertelde hij dat hij van het
Hoofdkantoor in Zweden, indien nodig, dezelfde soort industriële slangen voor de Britse
markt bij IMIR mocht bestellen. Deze heuglijke informatie klonk ons natuurlijk als muziek in
de oren. Andrew was naar mijn oordeel een aardige en correcte Engelsman en ik hield
natuurlijk zoals gewoonlijk het know how betoog van het productieproces van onze slangen,
zoals de details waarop wij de uitstekende adhesie tussen de reinforcement en inlays van de
slangen realiseerden. Zoals afgesproken nam Suzy het woord en vertelde dat het gebruik van
AKU/AKZO NOBEL rubber dipped kunstgarens voor de braiding van de reinforcement van
de slangen de reden was dat de adhesie uitstekend was. Bovendien was er geen verspilling
van afgekeurde slangen omdat deze door het crushing systeem hergebruikt werden. Zoetjes
aan werd Suzy ingewerkt in het aan de man brengen van de slangen en kwamen we op de
wijze waarop wij onszelf representeerden, waarbij ik hoofdzakelijk de Know How op me nam
en Suzy de pricing. Het argument van Suzy was, dat als een klant bij mij in de pul viel, ik veel
te veel korting gaf en daarmee eigenlijk een dief van mijn eigen portemonnee werd. Mijn
argument dat je eerst met een kleine winst de aardige en op het eerste gezicht betrouwbare
klant als afnemer moest binnenhalen, werd door Suzy direct ontzenuwd, want ik verstoorde de
marktwaarde, hetgeen ik moest beamen. Bovendien lag het berekenen van de prijzen haar
beter en ik was al lang blij dat deze zware last van mijn schouders was genomen. Trelleborg
UK werd een kleine maar een goede added value klant. Het overnachten in een Bed &
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Breakfast die we op goed geluk op onze route tegenkwamen, was ons zeer goed bevallen. Ze
waren lekker goedkoop, waren heel goed ingericht en de uitstekende bedden stonden garant
voor een goede nachtrust. Het laatste bezoek was aan Dunlop Oil & Marine Ltd. in Grimsby.
Wij werden ontvangen door de Export Sales Manager Mr. Peter Wittle. Deze divisie bleek
meer gericht op de boorplatforms waarvoor hoofdzakelijk wikkelslangen gebruikt werden, die
wij nog niet konden leveren. Heel interessant maar voor ons viel er niets te halen.

Deel 3.f.3. Zaken in Duitsland
Zoals eerder vermeld waren de orders van IMIR volledig in handen van Franco Pavan en
namen wij enkel het monitoren van de orders en leveringen voor onze rekening. Maar voor
P.T. Camarin Leksana moesten Suzy en ikzelf zorgen dat er werk aan de winkel bleef. We
bleven echt zoveel mogelijk het accent leggen op het leveren aan de lokale markt, zodat we
ervaring konden opdoen en de tijd hadden om kinderziekten te genezen. Ondertussen kregen
wij af en toe export orders van Franco voor Noord Korea. Dus Van den Bosch aan je werk om
voor Camarin orders te krijgen vanuit Europa. Duitsland was de eerste markt die wij
penetreerden. De adressen kregen wij van Mr. Smit van Economische Zaken, die ook het boek
"van Katjong tot Hoofdambtenaar" schreef. Ik maakte de afspraken en bereidde uiteraard alles
goed voor. Ook stuurde ik de potentiële klanten per fax of post alle informatie en verzond ook
ver van te voren de aangevraagde monsters.

Foto 224 Zaken doen met pa en zoon Wollert

Het eerste Duitse bezoek was aan Dietrich Wollert in
Delmenhorst. Een dag van te voren was ik al op de plaats van
bestemming aangekomen en vogelde ik eerst uit waar het
bedrijf precies gevestigd was. Daarna zocht ik een hotel op
dat dicht bij het bedrijf gelegen was en bevestigde bij hen dat
ik de volgende dag op de afgesproken tijd aanwezig zou zijn.
Mijn stelregel: “Dus never nooit ergens voor noppes komen.”
Vanaf het eerste moment klikte het tussen ons en vader en
zoon Wollert en gelukkig waren zij ook nog tevreden over
onze monsters en kwam Suzy op de proppen met de pricing.
Na enig onderhandelen kwamen we met Wollert een prijs
overeen. Zonder er veel woorden aan vuil te maken kregen
we zomaar een proeforder voor een 20 feet container. Na een
rondleiding door het bedrijf werden we uitgenodigd voor een
lunch met ook moeder Wollert erbij. We konden dus wel
stellen dat onze komst roos had getroffen. Wij hadden zowel Foto 225 Levering naar Wollert
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zakelijk als persoonlijk een goede relatie opgebouwd. Dat resulteerde uiteindelijk in een
bezoek aan Camarin en Harianto en een bezoek van twee weken aan ons op Bali, waarbij we
ook een bezoek brachten aan de Bromo en de plantage in Kalibaru waar de verwerking van de
latex van boom tot Smoked Rubber getoond werd. Wollert was een goede klant voor ons met
een gemiddelde jaarlijkse omzet van 16 containers van 20 feet. Suzy en ik gingen ook
jaarlijks met veel genoegen naar Delmenhorst, waarbij we met de familie Wollert de vele
bezienswaardigheden van Bremen hebben bezocht. Het enige dat ik me nog goed kan
herinneren is een imposante wijnkelder die de bouw had van een kathedraal. Het bouwwerk
had vele pilaren en de architectuur was zodanig dat je, staande bij een van de pilaren, een
fluistergesprek kon voeren met iemand die bij de aangrenzende pilaar stond. Echt iets voor de
jeugd.
Na het succes van Wollert bleef ons vizier op
Duitsland gericht en met ons Seatje gingen we
noordwaarts naar Feldtmann in Buchholz nabij
Hamburg. Daar stond Renat Ernst ons te woord
en ook hier vielen we in de pul. Naast de
industriële slangen spraken wij ook over de
veiligheid van de werkman en zo kwamen we op
veiligheidsschoenen met stalen neuzen. In die
tijd was ik ook goed bekend met de schoenindustrie en dus ook speciale werkschoenen.
Hoewel Feldtmann in werk en veiligheid
gespecialiseerd was, waren we toch tevreden met
Foto 226 Dietrich Wollert en zijn vrouw
deze klant want voor ons is het spreekwoord
“wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd"
nog steeds van toepassing. De combinatie van een honderdtal veiligheidsschoenen en de
slangen deden toch een aardig duitje in het zakje.
Naast successen bleef ook het tegen de muur
aanlopen ons niet bespaard. Dat overkwam
ons tijdens het bezoek aan Karl-Friedrich
Berger van
Gummi
Berger GmbH

Foto 228 Suzy met Dietrich Wollert in Countryclub in
Malang

Foto 227 Jan Willem met Dietrich Wollert in
Kendeng Lambu

(Gemeinschaft mit bescheiden Haftung) in
Mannheim. Ondanks de straatatlas grote steden
was het bedrijf heel moeilijk te vinden. Deze
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arrogante Geschäftsfürender Gesellschafter, die voor ons een peperduur hotel had besproken,
gunde ons beiden slechts een kwartier gelegenheid voor een gesprek, waarbij ons zelfs geen
kopje koffie werd aangeboden. Een hele reis naar Mannheim voor noppes !!!!
Onze taak was nog niet ten einde en nu kwam
ons eigen landje aan de beurt. Als eerder
vermeld hadden wij inmiddels een goede relatie
opgebouwd met Alfa Gomma en vooral met de
heren Kirkels en Kroese, respectievelijk de
Directeur en de Inkoop Manager. Vooral met
Kroese hadden we een goede band en waren ook
privé vaak hun gasten bij hem thuis. De stroom
van orders van AG voor IMIR liep gestadig
door. Dit was echt op mijn conto te schrijven en
niet op die van Franco. Al zeg ik het zelf, dat
was op zijn zachts gezegd een echte krachttoer.

Foto 229 De geslaagde gok met de propaanslangen

Ook de Franse Kléber Nederland stond op
ons bezoekprogramma. Met de directeur
Frans Luebbers, die net Frits van der Holst
had vervangen, had ik van tevoren per brief
en fax namens Camarin voor afspraken
benadert. Van de industriële slangen had hij Foto 230 En dan is de order van Kléber (Frans
alleen interesse voor de Propaan slang voor Luebbers) binnen
de Franse markt. Aangezien Camarin een
nieuwe ster aan het firmament was, was het noodzakelijk om de propaan slang eerst door
TNO en/of Schielab te laten testen. Om onze hoogwaardigheid van onze propaan slang te
benadrukken had ik, in overleg met Harianto, besloten voor een gokje. Als de slang
goedgekeurd zou worden, dan zouden we de kosten fifty-fifty delen met Kléber. Echter als de
slang geheel of gedeeltelijk zou worden afgekeurd dan zou Camarin niet alleen de kosten
betalen voor de test, maar ook voor de aanpassingen die nodig zouden zijn om de goedkeuring
te verkrijgen.Best een groot risico want van TNO is bekend dat zij erg duur zijn, maar "wie
niet waagt, wie niet wint". Omdat ik niet meer de jongste was, was de factor tijd wel
belangrijk voor ons. Met deze gok kon ik dan ook snel succes hebben en bedenk wel de tijd
gaat snel. Uiteraard zat ik hem te knijpen als een oude dief, maar ook deze gok heb ik
152

Deel 3.f. Vergaren buidel kiezelstenen (1992-1993)
gewonnen. De test was succesvol en iedereen was blij en opgelucht dat wij een goede order
van Kléber binnen konden halen. Weer een blinkend gouden kiezelsteentje in de knapzak.

Deel 3.f.4. Orchideeën
De trektocht ging verder naar Bilthoven, waar we in een groot herenhuis werden ontvangen
door de Bogaerds, die een ex-verkoper van Kléber bleek te zijn geweest, en met Mees van den
Brink Rubber slangen en fittingen gelieerd was. Ik toonde hem verschillende slangen en
toevallig ook een mat van 1m bij 1m in de vorm van een dollar munt. Deze mat werd toen
door Agus, de gewezen productiemanager van IRC bandenfabriek, voor de Australische markt
gemaakt. Deze mat zou in de naaste toekomst een grote verandering in mijn zakelijke wereld
teweeg brengen.
Naast de zakelijke beslommeringen om orders in de wacht te
slepen, moesten wij ook tijd overhouden om Suzy met wat
interessante aspecten van Holland te laten kennismaken. Al
eerder had ik, toen ik nog alleen naar Nederland kwam, een
orchideeënkweker in Luttelgeest bezocht. Dat deed ik ook in
de wetenschap dat Suzy er dol op was om deze edele
oerwoud "parasieten" te verzorgen. Daarom togen wij nu
samen in een grotere Toyota Scarlett naar de "de Orchideeën
Hoeve" in Luttelgeest. Bij Dirk Maarsen, de eigenaar,
vertelde ik dat wij in een veel en veel kleinere omvang ook
onze eigen orchideeënhoeve hadden. Op mijn vraag hoe hij
de orchideeën kweekte vertelde hij dat hij jonge hybriden
kocht, maar dat het kruisen om in groten getale nieuwe
varianten te krijgen, op korte termijn commercieel niet
haalbaar was. Ik merkte op dat hij alleen de phalaenopsis
Foto 231 Orchideeën Hoeve
(Angkrek Bulan), pahiopedilum (Angkrek Larat) en de Vanda
Luttelgeest
in zijn collectie had en dat de Cattalea de "keizerin of wel de
Cleopatra" onder de orchideeën jammer genoeg ontbrak.
Zolang als ik Suzy kende toonde ze een ontembare interesse in het kweken van orchideeën. Ik
stimuleerde haar in die ambitie omdat ik ook van jongsaf genoot van het kleurrijke

Foto 232 Orchideeën Hoeve Suzy

schouwspel van de bloeiende orchideeën, die in de vooroorlogse Indische woningen altijd in
de voor- en achtergalerij hingen. Daarom genoten zowel Suzy als ikzelf als we op onze eigen
achtergalerij zaten, net als vroeger, van de bloeiende orchideeën, die wij, samen met onze
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bedienden, in ons achtertuintje van Jajar Tunggal hadden gezet. Aan Dick vertelden we dat
wij een bedrijf kenden dat orchideeën kruiste met behulp van het zogenaamde schudsysteem
en de bevruchtingscombinaties vervolgens in transparante flesjes steriel opkweekten. De
nieuwe kruisingen werden opgekweekt tot ze bloemen droegen en als het resultaat uniek en
specifiek is werd het ter registratie opgestuurd naar een patentorganisatie van orchideeën in
London. Indien zij de kenmerken van de nieuwe soort goed vonden werd deze gecertificeerd.
Na certificatie kan het resultaat commercieel gekweekt worden. Dick had er wel oren naar en
iedere keer als we naar Nederland kwamen, namen Suzy en ik elk 10 flesjes mee. Elk flesje
bevatte ongeveer 75 plantjes waarvan de opbrengst de
kosten van de reis van Indonesië naar Holland en terug
ruimschoots compenseerde.
De gecertificeerde variant van de Cattalea, die ik aan
Dirk leverde is op de foto hiernaast te zien en heb ik in
Semarang door de bekende schilder Hok Tjwan als
"mijn" Cattalea op zwart laten schilderen en heeft nu in
Jajar een “ereplaats" gekregen.
Ook zagen wij dat Dick met behulp van een dun
vissnoer, dat door RVS veertjes in de katrolletjes onder
spanning gehouden werd, de bloemstengel van de
Anggrek Bulans in de verticale groeirichting dwong.
Daarvoor waren niet honderden maar duizenden
katrolletjes nodig en daar zag ik wel brood in. Op mijn Foto 233 De gecertificeerde Cattalea

Foto 234 De katrolletjes voor de groeibegeleiding van de orchideeën

vraag aan Dirk hoeveel hij er jaarlijks nodig had, zei hij: “Een heleboel”. Aangezien ik in de
loop van de jaren in Indonesië een goed gevoel had ontwikkeld om te kunnen beoordelen of ik
iets wat ik zag kon maken, kon ik zonder problemen antwoorden dat ik in Indonesië alles kon
maken. Veelal was ik daartoe dan ook in staat. Ook in dit geval was het mij gelukt en kon ik
de orchideeënkatrolletjes leveren. Het aantal zal ik maar niet noemen want dat lijkt zo
opschepperig, maar het was wel een 18 karaat kiezelsteentje. De mallen heb ik nog steeds,
zodat ik bij een eventuele vervolgorder nog steeds kan leveren!
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Deel 3.f.5. Hebben we nog wel eens tijd voor onszelf
Ons beider leven was turbulent geworden want we moesten
ononderbroken onze aandacht verdelen over Surabaya (IMIR)
(slangen), P.T. Jangkar Mas (AL/algemene handel) en P.T. Bukit Jaya
Abadi (RO KMS)), Malang (P.T. Camarin Laksana (ook slangen)) en
tot slot Bali (Guest House). Ondanks het feit dat we onze eigen
chauffeur hadden werden we als jo-jo's op en neer gehaald.

Foto 235 Op en neer
gejojood
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Deel 3.g. UBO & Gouddelvers (1993-2014)
Deel 3.g.1. UBO International bv
Op Bali kwam op een dag een fax binnen van de Heer De Jong, de directeur van UBO
International bv, leverancier van Koe-, en Vloermatten. Hij wilde ons bezoeken om de
eventuele levering van vloermatten te bespreken. Hij vertelde dat hij van de Heer Bogaerds
van ARUBO had gehoord dat wij hem naast onze slangen ook een zogenaamde “dollarmat”
aanboden. De naam “dollarmat was ontleend aan een noppenprofiel van die mat die de
diameter hadden van een dollarmunt. Hij gaf aan interesse te hebben in onze mogelijkheden
en als we ze konden maken zouden we hem vloermatten kunnen gaan leveren. Ik seinde hem
terug dat we slechts één pers hadden voor matten met afmetingen van 1,10 x 1,10 m. Hij
antwoordde dat dat geen probleem was en wilde komen om onze capaciteit te onderzoeken.
Dus gingen wij hals over de kop terug naar Surabaya om De Jong op te halen en naar Camarin
te brengen. Ik schaamde me rot omdat we helemaal de capaciteit niet hadden voor grote
matten en hij dus waarschijnlijk voor niets was gekomen.
De Jong kwam dus, zonder vooroverleg, naar Indonesië en was zich niet bewust van de
beperkingen van een Visa creditcard. Hij was ook niet voorbereid want hij had voor de duur
van zijn verblijf geen hotel geregeld en wist zelfs niet waar Poerwadadi, de plaats waar
Camarin gevestigd is, lag.
Laat in de namiddag arriveerde hij op Juanda
Airport, Surabaya, dus was er geen tijd meer
om die dag nog naar Camarin te rijden.
Camarin ligt op een afstand van een kilometer
of tachtig van Surabaya. En in het donker
rijden en de weg te vinden is geen pretje.
Omdat hij ook nog geen hotel geboekt had
boden wij hem aan om bij ons te logeren,
zodat een autorit in het donker hem bespaard
kon blijven. Gelukkig was hij geen moeilijke
gast en waardeerde hij ons aanbod.
Heel summier vertelde hij die avond dat zijn
Foto 236 Met dhr. de Jong aan tafel

Russische leverancier van rubberen vloer- en
stalmatten hem had laten zitten. Hij moest nu
dus op zoek naar alternatieve leveranciers in
Sri-Lanka en nu dus ook in Indonesië. Om die
reden wilde hij een bezoek brengen aan
Camarin. Hij toonde een visitekaartje van
V.A.B. Bogaerds van ARUBO bv met de tekst
"With kind regards". Wij lieten hem één van
de
door
Camarin
geproduceerde
“dollarmatten” zien. Bij Camarin zwaaide
Foto 237 Stalmatten
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Agus, de ex-productiemanager van IRC, de scepter.
’s Morgens gingen we in alle vroegte naar Camarin, want De Jong moest dezelfde dag weer
naar Nederland terug. Uiteraard kwam hij er bekaaid vanaf, want met de enige hot press van 1
x 1 m die Camarin had, kun je geen stalmatten van 1,2 x 1,8 m maken, laat staan long length
stalmatten van 30 m met diktes van 10 mm tot 22 mm.

Deel 3.g.2. Een nieuwe kans
Maar ik herinnerde me dat ik van Franco Pavan had gehoord
dat Marga Jaya N.V. in Bandung, een groot bedrijf dat de
half gevulkaniseerde inner tubes aan IMIR leverde, nog
capaciteit over had. Zonder enige zekerheid of zij überhaupt
in staat waren stalmatten te maken, garandeerde ik De Jong
dat ik hem binnen een week uitsluitsel zou kunnen geven
over de mogelijkheden van dit bedrijf. Nadat ik mijn
Foto 238 Zonder geluk vaart
voelhoorns had uitgestoken stelde ik vast, echt waar het is
niemand wel
niet te geloven, dat ik weer een kiezelsteen, en wat voor één,
op mijn weg had gevonden. "Zonder geluk vaart niemand
wel". Want wat blijkt: een zuster van Budi, de HSA aannemer, blijkt getrouwd te zijn met de
eigenaar van deze bewuste rubberfabriek. Nooit hadden zij met een woord over deze activiteit
gesproken, maar waarom zouden ze ook?
Hals over kop gingen we samen met Budi met de "Turanga Expres" trein van Surabaya naar
Bandung, waar de rubberfabriek Marga Jaya N.V. (MJ) . gevestigd is. Het woord N.V.
betekende dat het een vooroorlogs bedrijf was. Inderdaad de Familie Liem had dit
genationaliseerde (Milik RI = bezit van de Republik Indonesia) Hollandse bedrijf van de
Indonesische Staat gekocht. Die koop omvatte niet alleen alle kennis van het Indonesische
personeel, maar ook de productie-installatie, zoals grote Hot-Presses en Rota-Cures van de
fabrikant Beszdorff. Budi en wij werden als echte familieleden ontvangen. Tijdens dit
samenzijn bleek dat Suzy's Stamfamilie Han (Atmodjo) nog geparenteerd was aan de
Stamfamilie Liem (Halim). Deze familie was afkomstig van Lasem in Midden Java (oost van
Semarang), vanwaar vele Chinese families uitgewaaierd waren over de gehele Indonesische
archipel. We leerden de Godfather Halim en zijn zoons Sugianto en Budianto kennen en

Foto 239 Met Budi in de Turanga Expres
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constateerden dat zij ervaring hadden in het vervaardigen van zowel enkele matten, als lopers
voor de koeienstalstal die zij aan de Hollandse firma Indiana leverden. Maar een tijdje terug
begon de orderstroom van deze firma te stagneren en na hun faillissement stopte die geheel.
Eenmaal in de vergaderzaal kwam het de stemming dan ook
meteen ten goede, toen Sugianto en Budianto begrepen dat ik
benaderd was door De Jong, de directeur van UBO, voor de
levering van allerlei koeienstalmatten. Toen ik ook nog
vertelde dat het bezoek van De Jong aan Sri Lanka niets had
opgeleverd, werden zij echt enthousiast. Want Sri Lanka is
in de rubberwereld een geduchte concurrent van Indonesië
met o.a. eigen rubberplantages. Bovendien was UBO,
volgens De Jong, samen met Kraiburg GmbH in Duitsland,
één van de marktleiders in Europa op het gebied van rubber.

Foto 240 Jan Willem met staf van
UBO (Zeggelaar en Meyboom)

Tijdens de vergadering werd afgesproken dat Oom Wi (de
zwager van Pa Liem en een van de broers van onze Budi) die
goed Nederlands sprak, meteen met ons mee zou gaan om
een bezoek te brengen aan UBO. Per fax werd aan De Jong
medegedeeld dat Suzy en ik samen met een
vertegenwoordiger van MJ per ommegaande naar Nederland
zouden reizen. Op stel en sprong vertrokken wij dus naar
UBO in Barneveld.

Daar aangekomen wachtte ons een verrassing, want daar bleek dat de firma UBO & Rufay, de
grootste fabrikant van koeienstalmatten en coverbanden, surseance van betaling had
aangevraagd. De gehele productiecapaciteit van de twee bedrijven zou bij het bankroet
betrokken worden, terwijl de marketingsector zou worden omgevormd tot de
handelsonderneming UBO Nederland en Rufay geheel zou worden afgestoten. De aandelen
van UBO Nederland waren in handen van een driemanschap, bestaande uit de heren Kors
Zeggelaar (een eigenaar van een rubber vorm of moulding fabriek), Robert Jan Elmer
(gewezen Verkoopmanager van UBO), en John Meyboom (gewezen Boekhouder van UBO).
De Jong, waarschijnlijk door gebrek aan financiële middelen, vertrok naar Vredenstein.

Foto 241 Jan Willem in overleg met Elmer,
Meyboom en medewerker Chris

De Sherlock Holmes investigation om de
credibility van dit bedrijf te onderzoeken
duurde een volle week. Daarbij ontmoetten wij
een kleurrijke schakering aan belanghebbenden
in UBO Nederland, die ik later wederom op
mijn weg zou tegenkomen. Dat was om te
beginnen Stockhammer, de Purchasing
Manager van Kraiburg, die de lopende orders
naliep. Daarnaast de Heer De Ruijter, de
directeur/eigenaar, van UBO Internationaal uit
Waalwijk, die al de machinerieën van UBO had
opgekocht. Deze firma was gespecialiseerd in
compounds met speciale specificaties. Zij
kochten bijvoorbeeld grote hoeveelheden
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compounds van bandenfabrikanten waarvan zij vervolgens de hoeveelheid acceleratoren
verlaagden, zodat ze langer opgeslagen konden worden. Naast het leveren van compounds,
kochten zij ook de werktuigen voor rubberfabrieken op, die failliet gingen, zo ook die van
Indiana. Tot slot ontmoetten wij toen ook Rudi Reinders, een chemisch Delft ingenieur, die
speciale compounds maakte voor de vormindustrie. Deze rakker had een probleem omdat hij
in compounds veelvuldig bestanddelen moest toevoegen die in Nederland niet waren
toegestaan, zoals bv puur cadmium. De oplossing was
eenvoudig, want deze compounds besteedde hij via ons uit
aan MJ, want in Indonesië mag alles. Al deze
"snoeshanen" gebruikte ik om voorzichtig te polsen of de
nieuwe UBO Nederland een goede klant zou kunnen zijn
en of zij kredietwaardig was. Door hun onderlinge relaties
en belangen kon ik vaststellen, dat we hen gerust konden
vertrouwen, maar voor de zekerheid adviseerde ik MJ
(rubberfabriek in Bandoeng) om tijdens de opstartfase een
strikte betalingsregeling met een bankgarantie te hanteren.
Langzamerhand was dus duidelijk geworden dat het met
de firma UBO Nederland wel goed zat. Bovendien bleek
uit een kredietwaardigheidaanvraag die ik, via de
financiële directeur van Hertel bv, de Heer Kolff, bij de
Kamer van Koophandel voor bedrijven had opgevraagd,
dat alles op papier goed geregeld was.

Foto 242 Zeggelaar, Jan Willem en

Robert Jan Elmer (van UBO Nederland) was een Elmer keuren de stalmatten
agressieve verkoper, die heel Europa afstruinde om
melkfabrieken te bezoeken. Omdat zijn eerste echtgenote een Zweedse was, sprak hij niet
alleen vloeiend Zweeds maar was ook goed bekend met Zweden. Zo was hij kind aan huis bij
de Zweedse firma De Laval, een firma die destijds op het gebied van de melkindustrie één van
de grootste innovatoren in de wereld was. Ook in Finland behoorde de firma Kesko Ltd.,
vergelijkbaar met een bedrijf als Campina, tot één van zijn klanten. De Scandinavische landen
vormden een aantrekkelijke markt, omdat de bedrijven bereid waren een goede prijs te betalen
voor onze producten, zoals bijvoorbeeld de rubberslangen die wij aan Trelleborg leverden.

Foto 243 Klaar voor transport (Jan Willem, Elmer en Zeggelaar)
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Naast energie die hij stak in de verkoop van rubberen matten, had hij ook nog wat over voor
zijn burgerlijke status. Hij was vier keer gescheiden, waarbij de ene vrouw nog rijker was dan
de andere. Toen ik hem leerde kennen had hij een Russische "schoonheid”, echt waar. Hij
noemde haar, ondanks het feit dat hij nog steeds bij zijn wettige vrouw in Bilthoven woonde,
te pas en te onpas "Beauty”. De Russische troel bivakkeerde in een stacaravan in de buurt van
de Loosdrechtse Plassen. Een seksuele veelvraat was hij, maar dat zal me een zorg zijn, als hij
maar orders binnenbrengt.
Een geluk was dat MJ al ervaring had in de hardheid en slijtvastheid die de koeienstalmatten
voor de Europese markt moesten hebben. Dus waren er bij de opstartfase van de productie
geen kinderziekten. Kennelijk waren de openstaande orders, die door de Russische fabrikant
waarmee ze tot dan toe zaken deden, nog niet geleverd en werden die nu aan ons
overgedragen. Waar ze vandaan kwamen kon ons niet schelen, als we maar orders kregen.
Wij hadden een uitstekende klant aan UBO
Nederland, maar hun wens om als
alleenvertegenwoordiger van MJ in Europa te
worden benoemd, hebben wij geweigerd. Het
was weliswaar eenvoudig om wederzijds de
jaarlijkse omzet te bepalen, maar dan zouden
wij wel gedwongen zijn alleen aan UBO
Foto 244 Patenten onderzoek
Nederland te leveren. Zij pretendeerden ook
dat zij het patent van de UBO matten hadden.
Om dit bij het Bureau van Octrooi en Handelsmerken uit te zoeken, was zeer tijdrovend maar
wel een leerzame ervaring voor de eenvoudige “Marskramer”.
Achteraf bekeken was mijn leven toen onstuimig en ongeorganiseerd, want ik wilde alles
tegelijk doen. Net als met een kopje Nescafé slechts aanlengen en dan meteen opdrinken.
Gelukkig had ik Suzy, die me telkens maar weer moest voorhouden: "eerst tot tien te tellen,
Van den Bosch!". Ik moest afleren om als een dolle stier door te douwen, zoals ik in het
verleden gewend was te doen.

Deel 3.g.3. Het bijgeloof van Suzy
Ofschoon Suzy uitgesproken christelijk is opgevoed en ook de waarde van het Chinese en
Indonesische, of beter gezegd het Javaanse, bijgeloof heeft leren kennen, heeft zij toch een
zekere waardering gehouden door de mystiek van de "oosterse" cultuur. Ik, als "product" van
twee culturen, keek er aanvankelijk zeer sceptisch tegenaan. Zo heeft zij er af en toe behoefte
aan om een "wijze" man te raadplegen, die haar vader en familie in het verleden veel "soesa”
(kommer en kwel) had weten te besparen. Dat doet zij bijvoorbeeld bij beginnend succes of
wanneer er slechte aanwijzingen zijn of lopende zaken verstoord dreigen te worden. Omdat ik
van nature erg nieuwsgierig ben ga ik altijd met mee haar, zoals de discipel van Jezus Christus
"de ongelovige Thomas", om te horen wat er gezegd gaat worden. Toen wij voor het eerst bij
Suzy's vraagbaak kwamen, zei hij, nog voordat wij aan elkaar voorgesteld waren, uw man is
op "Minggoe Legi" geboren. Daarna vroeg hij mijn geboortedatum en werden de jaargangen
van de Javaanse kalender voorgaats getrokken. De Javaanse kalender is gebaseerd op de
weekdagen van de Javaanse pasar (markt). Er zijn een vijftal pasardagen, Legi, Pon, Kliwon,
Paing en Wagé en kan met een zeer gecompliceerd algoritme worden omgezet naar de
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Gregoriaanse kalender. En ja hoor, het klopte als een bus en ik schrok me de pleuris. Verder
vervolgde hij, u bent een persoon waarvan alles wat u kwijt raakt, door een betere versie zal
worden vervangen. Dus voorspoed en tegenslag zouden elkaar altijd afwisselen, om tenslotte
met voorspoed te eindigen. Dus afwachten maar!!
Vanaf die tijd durfde ik het bijgeloof van Suzy niet meer direct af te kraken. Of het toeval was
of voorbeschikking kon ik natuurlijk nog niet beoordelen, maar ik zal later in dit geschrift
recapituleren of de verklaring van deze "wijze" man juist was. Maar voorlopig was het wel
opmerkelijk dat de UBO koeienstalmatten en de Camarin slangen langzaam maar zeker
reguliere leveringen begonnen te worden, terwijl de orders voor IMIR begonnen te stagneren.

Deel 3.g.4. Een flinke kink in de kabel
Het was de heer Sutrisno, de Marktmedewerker van P.T. Bukit Jaya Senjati, die mij in contact
had gebracht met IMIR. Hij had ook het vervolg daarvan, de levering aan de eerste klant Ideal
Hose Ltd. in UK, begeleid. Bij de eerste order van Ideal Hose van Ken Urwin had hij daar dan
ook een introduction fee voor ontvangen, maar daarna liet hij niets meer van zich horen. Hij
deed helemaal geen moeite om net als ik naar orders te zoeken en die dan te verwerven, zoals
wij deden, om op eigen kracht tot succes te komen. Op een gegeven moment kwam hij als een
duveltje uit een doosje te voorschijn en verwachtte dat hij ook kon meehobbelen op de
successen die ik en Sofian met het verkrijgen met deze klanten hadden. Wij weigerden hem
enige winstdeling te geven aangezien hij er geen klap aan had bijgedragen. We hoorden lange
tijd niets van hem totdat bleek dat hij aangifte had gedaan bij de politie, het Openbaar
Ministerie en bij de Emigratie. De aanklacht was dat Van den Bosch met alleen een
werkvergunning van P.T. Jangkar Mas ook nevenwerkzaamheden verrichtte bij IMIR. Je kunt
wel nagaan dat ik een stevige duit uit mijn dompet moest trekken om niet voor het gerecht te
hoeven komen of op de Black List geplaatst te worden voor deportatie.
Bovendien konkelde Sutrisno met Hermawan, de directeur van IMIR, en werd hij zelfs als
secretaris aangenomen om de Engelse correspondentie van Sofian over te nemen. Er was dus
een flinke kink in de kabel gekomen en we zagen de orders van Franco Pavan minder worden
en de leveringen van IMIR naar Singapore verhuizen. Van de ene op de andere dag werd
IMIR failliet verklaard en Suzy en Van den Bosch werden aan de kant gezet en er verdween
een vermogen aan commissie " ins Blaue Hinein".
Nu is het in een klein zinnetje makkelijk te schrijven, maar toen had ik er slapeloze nachten
van. Op tijd hadden Suzy en ik dit desastreuze gebeuren aan voelen komen. Om Pavan niet
van me te vervreemden heb ik consequent geen enkele klant van hem naar Camarin
overgeheveld. Op eigen kracht heb ik de klandizie van Wollert, Feldtmann en Kitrac
verkregen. Omdat de capaciteit van Camarin niet zo groot was als die van IMIR was dit voor
Pavan geen bedreiging. Sofian had ook zijn congé gekregen, maar kreeg direct de door hem
gewenste functie als Production Manager bij een opgerichte firma genaamd P.T. Kaka Rubber
en nam daarbij het complete klantenbestand van Franco mee. In Indonesië is het
concurrentiebeding niet vermeld in de wet en het woord komt ook niet voor in het
woordenboek van het Bahasa Indonesia. Ze hebben daar de pest aan en kopen graag zulke
functionarissen weg. Dus Franco boos op Sofian, maar zo gaat het in de Business, de "een zijn
dood is de ander zijn brood".

162

Deel 3.g. UBO & Gouddelvers (1993-2014)

Deel 3.g.5. Nieuwe bronnen aanboren
Om meer aandacht te kunnen besteden aan
Camarin en de UBO Nederland en omdat
Hendro door NCH Container bv werd aangesteld
om NCH vuilnissilo's voor Red China in
Maleisië te gaan bouwen, besloten wij naar
Malang te verhuizen. Wij kochten een optrekje
in Jalan Ananas.
Hierdoor waren de plannen die Hendro en wij
hadden op Bali niet meer interessant. Wel was
het natuurlijk fijn dat onze grond daar werd
verzorgd door de Kliang van de desa Lebih en
geruisloos rendeerde.
Naast de koeienstalmatten probeerden wij ook
de andere soorten matten die MJ produceerde op
de markt te brengen. Zij hadden vele kleine hotFoto 245 Jalan Ananas in Malang
presses en konden derhalve goedkoop leveren.
Ik vond een grote Duitse Handelsfirma,
Waldermar Krög in Hamburg, die, voor de Super Markt Aldi Süd, een aanvraag had om
jaarlijks in één keer 35 containers entrance matten te leveren. Ik was van mening dat een
dergelijk groot project niet uitvoerbaar was, maar faxte deze enquiry toch onmiddellijk naar
UBO Nederland, want daar had ik ze voor. We vonden een Barneveldse Transport
Onderneming, die een eigen gesloten opslag had en over voldoende transportmiddelen
beschikte om de levering naar Duitsland te brengen. UBO Nederland en de
transportonderneming in Barneveld konden, na onderling overleg, Herr Krög een goede
inkoopprijs van MJ bieden. De prijs omvatte ook de aflevering op de Aldi vestigingen met
aankomsttijden. Waldermar Krög had nog nooit een dergelijk minutieuze planning gezien en
koos daarom voor de UBO offerte. Deze krachttoer hebben wij daarna nog achtereenvolgende
keren mogen leveren. Dat waren echt 24 karaat kiezelstenen in onze buidel.
De leveringen aan UBO Nederland waren zo talrijk dat Suzy en ik door MJ op pad werden
gestuurd om bruikbare halfproducten voor de productie van matten en fenders te vinden. Die
bestonden vooral uit versleten banden en afgekeurde materialen van de bandenproducent
zoals verpulverde afgekeurde banden en compounds. Echt een kolfje naar onze hand, waarbij
we veel belangrijke mensen ontmoetten en met hen lekker konden ouwe hoeren, want met een
"ons komedie, doe je meer dan met een kilo verstand".

Deel 3.g.6. De heer Senf, een mosterd mannetje met een nare nasmaak
Wanneer we in Holland waren, lieten we altijd onze koppen zien bij de Reclaim Rubber
fabriek van Vredenstein in Maastricht. Wij werden daar dan ontvangen door de purchasing
manager, de heer Senf (mosterd ín het Duits), die ons na het werk meenam om lekker te
rijsttafelen, hij was een echte Indische jongen, in Maastricht. Hij was slimme jongen die het
elan had om rotzooi te verkopen alsof het goud was, maar dat hij ook streken had op zijn
kompas zouden we later nog wel merken.
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Foto 246 Off spec (afgekeurd) compound van de bandenfabrikant

Een aantal keren hadden we, tegen Suzy’s speciale introductieprijs, Reclaim gekocht van de
Zuid-Afrikaanse dochter van Vredenstein. Zonder die “Suzy prijs” zou het te duur zijn
geweest voor MJ. Ondanks het feit dat we geen uitzonderlijk goede klant waren, kwamen we
graag langs bij Senf, al was het maar voor de uitstekende rijsthap. Op een dergelijk “how are
you today" bezoek, nodigde hij ons uit voor de lunch in een bekend restaurant, gelegen in een
Nederlandse enclave van rijke lieden nabij Maastricht, net over de grens in België. Het was
om te vieren dat hij met vervroegd pensioen mocht gaan. Hij kende een zekere Belgische
ondernemer in Tyre Cord Off Spec, die ook handelde in compounds voor Abbrasive
(bekledings) matten, in het bijzonder voor long length rolmatten voor koeien- en
paardentrailers. Senf zou voor deze firma gaan werken. Senf zou ons als producenten van
rubberen industriële slangen en veeteeltmatten in Indonesië voorstellen aan deze ondernemer.
Het resultaat van dit bezoek was dat Senf, door mijn tussenkomst, hoofdzakelijk aan MJ en
later ook aan Camarin Laksana, compound voor matten ging leveren. De leveringen
geschiedden met 40 feet containers, aangezien het maximumgewicht eerder werd bereikt dan
het volume. Geleidelijk aan steeg de jaarlijkse omzet van UBO Nederland naar 200 containers
single- en rolmatten voor koeien bij MJ en kwamen er circa 3 tot 4 containers “Off Spec.
Compound” per maand via Senf naar Bandung. We deden dus goede zaken en ik kreeg van
Senf een betaald "plezier"reisje naar het Toba Meer op Sumatra aangeboden.
De compound containers begonnen binnen te
rollen en de "groene dollartekens in de ogen"
gingen oplichten, maar jammer genoeg
werden gemaakte afspraken niet nagekomen
en moesten wij ons uit deze handel
terugtrekken. De producten zouden te duur
worden en wij moesten vrijwel voor het Leger
des Heils werken. Natuurlijk was het niet
comme il faut om de Belgische ondernemer te
informeren dat wij met Senf in onenigheid
leefden. Het resultaat was echter dat de
leveringen stagneerden, een duidelijk bewijs
dat er wat aan de hand was tussen Senf en
Foto 247 Met Senf op Samosir eiland in het Toba meer Suzy en mij. Dit bleef ook voor de Belgische
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ondernemer niet onopgemerkt en na enige tijd kwam er een berichtje van hem met de vraag
waarom hij geen aanvragen meer van ons
kreeg. Ik maakte hem duidelijk dat ik hem
door Senf had leren kennen en dat ik hem niet
direct had benaderd omdat ik Senf niet wou
passeren. Daarop vertelde hij dat hij ook geen
contact meer had met Senf en besloten we met
succes nu via hem weer aan het werk te gaan.
Tot op de dag van vandaag is hij een
zakenrelatie van ons gebleven.
Alles was weer gestabiliseerd en ik dacht
terug aan de "de Wijze Man" van Suzy’s
vader. Hij had weer gelijk gehad met zijn
gezegde "wat ik kwijt raak, zou ik weer terug Foto 248 Jan Willem en Suzy, Ilse en Joop Senf met
krijgen".
mevr Harianto
De orders van Pavan, die een heleboel geld in
het laatje hadden gebracht, maar, met het faillissement van IMIR, zo abrupt waren beëindigd,
werden redelijk gecompenseerd door de orders van UBO Nederland voor Camarin. Dus de
voorspelling van de wijze man kwam weer uit, Oosterse Mystiek had gezegevierd!
Camarin zat ook niet stil. Voor de kleine Hotpress liet UBO Nederland een matrijs maken
voor een door hen ontwikkelde nieuwe mat. Het was een mat die voor de veiligheid van
spelende kinderen onder een schommel of wip in het rulle zand kon worden gelegd. Deze
speeltuinmat bleek een groot succes en werd aan vele gemeentes in Nederland geleverd.
Geleidelijk aan werd Camarin zo door UBO Nederland aan het werk gehouden.

Foto 249 Inbedrijfstelling hot press bij Camarin

Op een dag vroeg Robert Jan Elmer mij terloops of ik ook een mat kon maken bestaande uit
rubber strips in een profiel van (geëxtrudeerd) aluminium. Deze matten worden vaak gebruikt
bij de ingang van winkels of ziekenhuizen. Mijn reactie was natuurlijk dat het altijd te
proberen was, want in Indonesië kunnen we bijna alles maken en mochten het onverhoopt niet
kunnen, dan zou mijn slotwoord zijn: “sorry, gaat niet!” Maar we probeerden het. In dit geval
heb ik het samen met Harianto van Camarin gefikst. De dice voor het extruderen van de
aluminium strips was duur en werd besteld bij P.T. Maspion. De rubberstrips werden in eigen
beheer gemaakt. De aluminium strips werden met boormallen van doorvoeringen voorzien en
daarna met rvs kabels aan elkaar geregen. Suzy wist precies hoeveel de rubber-gecombineerde
aluminium mat ons per vierkante meter kostte en voor hoeveel Elmer ze verkocht.
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Aangezien Wollert, de slangenman uit
Delmenhorst, al in Indonesië was geweest,
had ik Harianto sterk aangeraden om naar
Duitsland te gaan om Wollert te bezoeken. Op
die manier kon hij zelf ook eens ervaren, dat
een klant altijd wel op- en aanmerkingen en
lastige vragen heeft over een product en aan
den lijve ondervinden hoe ik me altijd in
allerlei bochten moest wringen om
antwoorden te geven. Ook werd UBO
Nederland bezocht om de verrichtingen en
prestaties van UBO Nederland met eigen
ogen te bezien. Toen Harianto de opslag zag
Foto 250 Jan Willem met Harianto en Elmer bij
van de Aldi order, opperde hij aan het
Camarin
driemanschap van UBO Nederland, dat als hij
10 % van deze order zou krijgen hij het drietal
dankbaar zou zijn. Na terugkomst uit Nederland kreeg Camarin de opdracht om een Hot Press
te maken voor de grootste single koeienstalmat 2 x 1,80 m, met daarbij de garantie dat de
machine 24 uur aan het werk zou kunnen blijven. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en
binnen 6 maanden werd de hot press vakkundig met eigen middelen in elkaar gezet, waarbij
alleen de hulpwerktuigen (Vickers pompen en hydrauliek etc.) werden geïmporteerd. Naast de
productie van slangen had Camarin met de productie van koeienstalmatten een goede belegde
boterham, ook voor het personeel.

Deel 3.g.7. Als we even vrij zijn…
Naast de drukte van mijn zaken, had ik altijd tijd ingeruimd om van het leven te genieten. Ook
moedigde ik vele collegae aan om in de "de Grote Oost" bij mij te “mampirren” (langs te
komen).
We begonnen dan met sightseeing vanaf Jajar Tunggal. We zagen dan eerst Surabaya by day
and by night en dan gingen we naar de omgeving en van de bergen nabij Trètes en Pacet, dat

Foto 251 De voorgalerij van Jalan Ananas en olifantoren planten

midden in een tropisch oerwoud ligt. Daarna tuften we naar de Jalan Ananas in Malang, waar
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we meestal wat langer bleven, omdat het daar lekker koel was en 's avonds geen AC nodig
hadden. Wij hadden daar een gerieflijk oud Hollands huis, met drie tweepersoons
logeerkamers en heerlijke ruime bedden, dus geen twijfelaars zoals vaak in Indonesië het
geval is.

Foto 252 UBU in Malang

De voorgalerij met olifantsoren planten heette je welkom en
nodigde je uit om neer te strijken op een makkelijke
plantersbank uit Tempo Dulu. Vooral 's avonds zaten wij
daar graag en genoten daar van ons bezit. De bank tussen de
Olifantsoren staat nu te pronken op het balkon van Raoul en
Marie Louise Rouffaer in de Bremstraat in Den Helder.
Antiek stuurde ik vaak in de containers van UBO Nederland
mee, verborgen in de koeienstalmat. Toen kon het nog wel,
maar tegenwoordig worden alle import containers gescand.
De achtergalerij deed niet onder voor de voorgalerij met de
eigen kweek van de "gecertificeerde" orchideeën van Suzy en
de volgroeide speciaal uitgezochte Cattalea's.

Het is een lust voor oog en een verrijking van de geest om
een kopie van deze vergane koloniale rijkdom te bezitten. In de aangrenzende open eetkamer,
ingericht met de Noordwoldse rotan eetstoelen van Van Nieuwenhoven, ontvingen en
verwenden we onze jaargenoten met hun echtgenoten o.a. Raoul Rouffaer en Boele
Verboeket. Beiden zijn jammer genoeg reeds overleden.
De familie Rouffaer kwamen kersvers van een Grieks
passagiersschip, dat een halve wereldcruise had
gemaakt, in Surabaya haven aan. Omdat hun verblijf
kort zou zijn gaven zij er de voorkeur aan om naar
Malang te gaan. Daar was het klimaat veel koeler en
zouden ze een tijdje kunnen vertoeven in een
omgeving zonder het onvermijdelijke scheepsgeruis
en het zoemen van airconditioning. In ons huis lieten
zij hun oog vallen op een typische antieke betaaltafel
die gebruikt werd voor de pluksters op de oude
theeplantages en de mooi besneden teakhouten bank
in de voorgalerij. Als wij die een keer kwijt wilden,
dan hadden zij er wel belangstelling voor. Later is dat
inderdaad gebeurd.
Foto 253 Familie Roufaer

Boele en Riek Verboeket bleven aanzienlijk langer en
met hen maakten wij maakten een uitgebreide autotocht door half Oost Java. We reden van
Surabaya naar de Bromo, Trètes en Malang en via de Zuid Smeroeweg naar Kalibaru en
uiteindelijk naar Bali. Een tocht, die door hen als een echte nostalgische reis werd ervaren.
Onderweg probeerden we kuikentjes te vangen. Tijdens de stops kochten we vruchten en
zwaaiden we de aantrekkelijke verkoopsters een beetje ondeugende en pittige lof toe over hun
des Heerens toebedeelde mooie lichaamsvormen. Tijdens onze jeugd was het heel gewoon dat
wij met onze kameraden als echte gewone Javaanse “katjongs” , hen, met het vrouwelijk
schoon dat de wereld voortbracht, liefkozend en uitdagend complimenteerden in de lokale
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taal. Dan genoten we van hun antwoorden, die als
muziek in de oren klonk en soms gemaakt vereerd
was en soms ook spits afkeurend. Het bleef echter een
verrukkelijk schimmenbeeld want op onze leeftijd
bleef het alleen maar een illusie omdat wij deze
schoonheden niet daadwerkelijk tussen de laken
zouden ontmoeten.

Foto 254 Familie Verboeket

Ik genoot van deze ontmoetingen met mijn oude
kornuiten, die op dezelfde breedband afgestemd
waren. Als ik mijn activiteiten vergeleek met wat zij
deden en nog ambieerden, gaf dat mij weer meer
energie om mijn werk te doen. Natuurlijk mag ik
geen vergelijk maken dat afgestemd is op mijn ideeën
en alles over één kam scheren. Wat ik leuk vind,
hoeft een ander het niet mee eens te zijn, niet waar!!

Deel 3.g.8. Opa van den Bosch
Zo zoetjes aan kwam de tijd dat ik grootvader werd.
Op 8 april 1993 werd mijn kleindochter Lara geboren.
Toen wij Lara voor het eerst zagen was ze ongeveer
een jaar oud. Reeds op die leeftijd werd haar
aangeleerd niet bang te worden voor het water.
Inderdaad bleek zij evenals haar moeder een waterrat
te worden.
Ook tijdens ons verblijf bij Hélène in de Charlotte de
Bourbonlaan was het aanpassen geblazen. Vroeg
opstaan om onze
zaken te regelen
en
voorzichtig
om de kleine
meid niet wakker Foto 255 Lara geboren
te maken. Maar
dat hadden we er graag voor over. Ofschoon er niet over
gemopperd werd was onze aanwezigheid toch een
belasting voor het gezin van mijn dochter. Toen het
tweede kleinkind in aantocht was, besloten we daarom
een pied à terre in Nederland te zoeken. In de Telegraaf
zagen we op een dag een advertentie voor een
bouwproject van 72 luxe villawoningen, die in een van de
vakantieparken van "Vrij uit" in Baarschot in de
gemeente Hilvarenbeek gebouwd zouden worden. Bij de
ontwikkelaar "Livingstone" in Breda kregen we uitleg
over het hele plan en vernamen we dat de realisatie zich
Foto 256 Villa Duc de Brabant
in de eerste fase bevond. Op de bouwplaats in Baerschot
werden ons de geheel gemeubileerde modelwoningen
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getoond en ter plekke zagen we ook de bouwwijze. Keurig en geordend werd het project
uitgevoerd. Daar leerden wij ook de aannemer Huibrechts
persoonlijk kennen en het klikte direct tussen ons beiden. Hij
adviseerde ons dat de meest geschikte woning nummer 50 was.
Deze woning lag niet alleen gunstig voor de zon maar lag ook
dichtbij de receptie, het restaurant, de supermarkt, het clubhuis
en het zwembad.
Zonder blikken of blozen besloten we de meest complete
uitvoering te kopen. We deden dit hoofdzakelijk voor de verhuur
en konden, indien dit tijdig werd aangekondigd, de woning ook
voor eigen gebruik benutten. Derhalve moest ik me als
verhuurbedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en
kreeg ik van de belasting een BTW nummer. Zo werd ik dus ook
in Nederland een “ondernemer".
Ik stond op goede voet stond met Huibrechts en koos ook voor Foto 257 Kerst 1996 in Le Duc
extra voorzieningen, zoals vloerverwarming voor de gehele de Brabant
begane grond, open haard, speciale tegels, de meest degelijke
inrichting en meubilair en hij was bereid mij te helpen bij nog meer aanpassingen. Zo
kwamen er een extra wc en wastafels met koud en warm water voor de twee slaapkamers en
een speciale afsluitbare bergplaats op de eerste verdieping waar wij onze privéspullen konden
opbergen.
De aankoop van villa 50 hadden we "Top Secret" gehouden voor de kinderen. Ik wou het als
een "Shock Effect" bekendmaken, maar doordat hij een bericht van de notaris in Prinsenbeek
per ongeluk aan mijn fax bij Hélène stuurde, viel dit plan in duigen. Een soort- gelijk plan
voor Roobeemd 4 in Lage Mierde zou later wel slagen, maar daarover later meer.
Nu we een eigen pied à terre hadden in le Duc de Brabant maakten wij er een gewoonte van
om na elke zes maanden 3 maanden (visum van Suzy was beperkt tot 3 maanden) in
Nederland te vertoeven.
Ondertussen was ons tweede kleinkind Robin (31-10-1995) geboren en het eerste kerstfeest
van hem vierden de "Boschjes" en de "Brinkjes" (Van den Brink) in Le Duc de Brabant.

Deel 3.g.9. De gemodificeerde stalmatten

Foto 258 Rubberen rolmat met
bevestigingsstrips

Nu weer terug naar ons zakelijk leven. Marga Jaya wist
de bestaande Comfort matten, zoals wij die leverden
aan Kraiburg, te verbeteren. Deze verbetering bestond
uit een zachte PU schuimlaag die onder de rolmat
gelegd moest worden en een rubberen strip aan beide
zijden van de rolmat waarmee het geheel werd
opgesloten en aan de vloer bevestigd kon worden. Onze
gemodificeerde rolmatten dekken als een deksel de PU
schuim rollen af. Voor deze zogenaamde softbed
matten leverden wij alleen de rubbermat, niet het PU
schuim.
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Net als de verwarmde matten die worden gebruikt voor de
zeugen, die net de biggen gebaard hebben en een groot succes
waren. De mat wordt verwarmd doormiddel van warm water dat
door kanalen in de mat gepompt wordt.
De zeug heeft namelijk de neiging om een warme plaats op te
zoeken en blijft dus lekker op de verwarmde mat liggen. Dit
betekent dat de kans dat zij
met haar zware lijf haar
biggetjes
dooddrukt
minimaal is. Deze matten
zijn zeer gewild bij de
varkenshouders in Canada.
Kortom, UBO Nederland
Foto 259 Softbed
leverde een product dat
voldeed al alle wensen van deze varkenshouders. Dit
succes leidde er toe dat UBO Nederland ook klanten
Foto 260 Verwarmde matten
buiten Canada en Europa ging zoeken.
Telkens als wij bij UBO Nederland waren, was daar ook altijd ene Phil Elliot aanwezig. Deze
Engelse rubberhandelaar had zijn markt in het Midden Oosten, waar hij vele rijke oliesjeiks
tot zijn clientèle kon rekenen. Deze rijkaards bestelden voor de maneges van hun volbloed
racepaarden regelmatig stalmatten die hij per luchtvracht liet afleveren. Deze, in onze ogen,
louche figuur had een geheel eigen mening die hij, zonder enig overleg met de UBO
Nederland directie, ook nadrukkelijk ventileerde. Zo wist hij het voor elkaar te krijgen dat
UBO Nederland bv getransformeerd werd in UBO Internationaal bv en dat hij als Marketing
Manager voor de UK en USA Market bij UBO Nederland werd aangesteld. Hij opereerde
daarbij vanuit Engeland. Maar wie zijn wij, om daar commentaar op te geven. Het
belangrijkste was dat de orders niet in het geding kwamen.

Deel 3.g.10. De schaapjes op het droge
Omstreeks de jaren 1997/1998, mag ik van mijzelf zeggen, had
ik "mijn schaapjes wel op het droge". Daarom besloten wij om
in Surabaya een mooi stuk bouwgrond te kopen. Wij hadden
ons oog laten vallen op een kavel van 600 vierkante meter dat
zich bevond bij een nieuw golfresort (Graha Familia) tegen de
hellingen van de berg Ardjuno nabij Trètes met uitzicht op hole
16.
Een mooi en kant-en-klaar ontwerp voor de daar geplande villa
ligt nog steeds opgeborgen in onze antieke Chinese-Javaanse en
Hollandse kast met de drie keramische potten. Het is echter
Foto 261 Jan Willem op zijn
nooit gebouwd omdat we geen gebruik mochten maken van de
bouwkavel
terracotta kleurige Hollandse "Karang Pilang" dakpannen. Deze
dakpannen zijn in de koloniale tijd speciaal ontworpen om het overvloedige regenwater in
Indonesië beter af te voeren. De Amerikaanse Consultant, die dit project voor de
sigarettenfabrikant "Sampoerna" uitvoerde, stond er namelijk op dat de dakpannen groen
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moesten zijn. Jammer, anders hadden wij een mooi
optrekje in de bergen gehad. Men kan niet alles
hebben, en om het onbebouwd te laten liggen was ook
geen slechte belegging.
Wel werden wij geïnterviewd om als tevreden kopers
in de brochure onze mening te geven over onze
aankoop.
We hadden een beo, een vogel die je makkelijk kunt
leren praten, gekocht van een Madoerese “Hadji”
(Islamitische priester). Hij bracht dagelijks het
Indonesische volkslied "Indonesië Raya" ten gehore.

Foto 262 De tevreden familie van den Bosch

Ik wilde van Suzy een schilderij door
mijn vriend-schilder Van Oosterum
laten maken met een mooie gouden
Foto 263 Suzy met haar portret bij van Oosterum
ketting, op een zwart Rodier toilet.
In Baarschot, vlakbij Tilburg, leerde
ik de eigenaresse van de juwelierszaak August Peijnenburg kennen. Het was de juwelierszaak
waar in die tijd de zoon Mark Pijnenburg bij een roofoverval een overvaller zonder pardon
met zijn revolver neerschoot. Omdat hij het voorval te laat aan de politie had gemeld werd hij
daarvoor nog veroordeeld tot een werkstraf van een maand. De weduwe van August, mevr.
Ted Peijnenburg, werd onze "hofleverancier" en
adviseuse voor de aankoop van onze sieraden en
horloges. Eén daarvan was de gouden met briljanten
ingelegde Cheopard ketting, waarmee Suzy door van
Oosterum vereeuwigd werd.

Foto 264 Jan Willem en Suzy met Ted
Peijnenburg

Wij hadden, naast de zakelijke betrekkingen, ook
privé een goede band met de Familie Peijnenburg.
Aangezien ik geen ingezetene was van Nederland,
hoefde ik geen BTW te betalen en bovendien, kregen
we altijd een speciaal Suzy prijsje. Altijd kregen we
een deal bij wat we kochten, zoals een gezamenlijk
diner in de meest dure restaurants in de omgeving
van Tilburg, Breda en Den Bosch. Suzy zei altijd, dat
Ted verliefd was op mij, vandaar al die
uitnodigingen, waarbij haar zuster Schmulders ons
vaak vergezelde. Van de laatste kreeg ik een klein
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antiek wekkertje van Junghans. Ook kreeg ik een lidmaatschap van Herba Life, een piramide
marketing voor een soort vermageringsmilkshake, zodat ik die kon promoten in Indonesië.
Dat project liep faliekant mis, omdat deze milkshake te duur was. Jammer genoeg stierf Ted
aan een hartstilstand op de golf course, toen zij met haar kleinzoon aan het golfen was.

Deel 3.g.11. Een nieuwe meubeluitdaging
Ondertussen waren de orders voor de leveringen van de rotan meubelen aan Van
Nieuwenhoven teruggelopen en stopten geheel, toen zijn bedrijf werd verkocht aan Eurotan
bv. in Apeldoorn. Hartanto was uiteraard niet alleen van ons afhankelijk, maar switchte toch
van rotan naar teakhout en stalen meubelen. Voor deze meubelen was er in de USA een goede
markt.
Vanaf het begin van mijn
activiteiten
met
Hartanto
voelden wij ons verplicht om
zijn afzetmogelijkheden te
waarborgen en zochten we via
internet over heel de wereld
naar
meubelvertegenwoordigers. Op deze wijze kregen
wij contact met Dick Quint van
Foto 265 Kibofa meubilair
Quint bv. Dit bedrijf was een
voortzetting van de fabriek van
zijn vader, genaamd de Kinder Boxen Fabriek (KIBOFA) in Zevenaar. De fabriek of liever
gezegd het bedrijf was gespecialiseerd in het inrichten van kinderkamers. Uit ons fax 1 contact
bleek dat Dick toevallig in Semarang verbleef en ook twee nachten in Surabaya zou zijn.
Op de dag dat hij met Merpati Airline in de ochtend vanuit Semarang zou vertrekken, regende
het pijpenstelen op het vliegveld van Semarang. Hij belde ons op en vertelde dat de geplande
vlucht de enige was naar Surabaya die dag en dus kon hij pas de volgende dag eventueel naar
ons toe komen. De dan nog resterende tijd vond hij te kort en hij nam dus de beslissing om,
nadat de plensbui voorbij was, meteen via Jakarta naar huis terug te vliegen en een andere
keer Surabaya te bezoeken.
Wij waren teleurgesteld en maakten ons gereed om de afspraken met de drie meubelfabrieken,
die we zouden bezoeken, af te zeggen. Omdat het nog te vroeg in de ochtend om contact met
hen op te nemen moesten we daar nog even mee wachten. Echter net voor achten, op
werkdagen is dat het tijdstip dat de werkzaamheden beginnen, werden we nogmaals door
Dick Quint vanuit Juanda Airport gebeld. Merpati vloog vandaag toch nog naar Surabaya.
Eén van de afspraken was een bezoek aan de meubelfabriek van Freddy Pangkey. De vader
van Freddy had in de tijd van Soekarno de genationaliseerde verffabriek P.A. Regnault’s van
de overheid gekocht. Dit bedrijf is na de dood van zijn vader overgegaan naar Freddy en heeft
nu de naam P.T. EMCO.
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Even lekker afdwalen naar mijn jeugd in de
dertiger jaren van voor de Tweede Wereld
oorlog. In die tijd kenden wij deze fabriek,
met de moeilijk uit te spreken Franse naam,
als de PAR verffabriek. Voor de
eenvoudige man in de straat en
"schlemielen" van de Lagere School werd
het dan een makkelijke en lekker in de
mond liggende naam. De blikjes verf
Foto 266 P.A. Regnault‘s verf
kregen de magische afkorting van P.A.
Regnault’s. Deze firma gaf elk jaar voor de
missie- en zendingsscholen een nieuw kwartetspelletje uit, voorzien van een promotiespreuk
van het jaar. Van welk jaar de volgende spreuk komt, weet ik niet meer, maar hij luidde als
volgt:
In de Kali Orinoko lag een krokodil
En die had een steenpuist op zijn linker bil.
Toen kwam er een neger met een lange lat,
Die sloeg de steenpuist op de linker bil plat.
Op dit rijmpje waren dan de tekeningen op de vier speelkaarten gebaseerd. Ik vond dat heel
leuk!
De andere afspraken waren met een hypermoderne meubelfabriek voor de NoordAmerikaanse markt en de fabriek van ons en Hartanto. Wij haalden Dick op en van het eerste
moment mochten wij elkaar. Eerst gingen we naar de fabriek van Pangkey, maar die beviel
hem niet. We hadden geen idee wat hij zocht en hij hield daarover zelf ook stijf zijn mond
dicht. Bij de tweede fabriek was het helemaal een debacle en natuurlijk namen we op gepaste
wijze, met veel verontschuldigingen, afscheid. Suzy en ik zaten maar te gissen, wat wil hij nu
eigenlijk. Als we zo doorgaan wordt deze serie bezoeken een flop. Als deze zeer modern
geoutilleerde meubelfabrieken niet in zijn concept pasten, hielden wij ons hart vast voor de
rommelige maar gezellige fabriek van Hartanto. Vooral ook omdat wij voor dit bezoek vanaf
Pandaan, nabij Trètes, over een drukke tweebaansweg helemaal naar Jetis, voorbij
Modjokerto, moesten rijden en daarmee ruim twee uur onderweg zouden zijn. Toch maar op
pad naar de fabriek, waar Hartanto en zijn innemende echtgenote ons ontvingen. We werden
getrakteerd op traditionele Javaanse Pasar lekkernijen, zoals Klepon, Lemper, Bubur
Sumsum, Serèbè, Resoulles en nog meer. Dat alles tezamen met een verkwikkend ijskoud
Dawet drankje, dat we ons na de stoffige trip heerlijk lieten smaken. Dick voelde zich als een
vis in het water. Hij was zeer tevreden over de ervaring met en het gebruik van bewerkt
teakhout en een alternatieve houtsoort (Kebony), dat op teakhout lijkt, maar veel goedkoper
en even mooi is. Eindelijk kregen wij te weten dat zijn zakenvisie gericht was op een
compleet klassiek kinderinterieur. Toen hij het hang- en sluitwerk van brons en recycled
koper zag, kwam hij met werktekeningen van verschillende kinderkamers. Een teakhouten
kinderbox met een oud stalen onderstel die er gemaakt werd, paste precies in zijn stijl van
kindermeubelen en kinderkamers.
Terugkijkend was het een succesvol bezoek, dat resulteerde in een paar jaar van goede
samenwerking. Op het toppunt van zijn succes werd Quint bv. Klassieke Kinderkamers en de
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Quinny kinderwagens overgenomen door Prénatal. Doch onze vriendschappelijke
betrekkingen zijn tot op heden nog steeds goed te noemen.
Sinds UBO International bv, onder Phil Elliot, actief was in de USA, kwamen Robert Jan
Elmer en Elliot met Math Koch, een distributeur van Kraiburg in de States, naar Indonesië om
de Directie van MJ (Sugianto en Budianto Halim) en ons bezoeken. Zij hadden orders bij zich
van Kraiburg USA, voor de levering van aanzienlijke aantallen single koeienstalmatten,
waarvan de prijzen aantrekkelijk waren. Door mijn contacten met Boebi Kater wist ik, dat de
markt in Wisconsin voor matten voor koeienstallen en ook voor paardentrailers aanzienlijk
was. In zekere zin hadden wij al poten aan de grond in de States, omdat wij daar reeds aan
Math Koch van Kraiburg USA leverden. Deze Duitse firma was alom bekend, omdat zij voor
de Spoorwegen alle spoorwegovergangen van rubberen vulmatten tussen de rails en het
wegdek hadden voorzien en nu dus ook koeienstalmatten ging leveren.

Foto 267 Summit projects met Budianto en
Bartlet

Suzy ging direct via Internet klanten zoeken en als
we tien uitnodigingen stuurden, regeerden er daar
zeker drie op. Of ze alle drie ook een klant zouden
worden, bleef natuurlijk altijd de vraag. De eerste
US klant was Summit Rubber LTD, een dochter
van White Horse Ltd., die gevestigd was in
Portland, Kentucky en in een andere plaats in
Arizona. Bill Bartlet was daar directeur-eigenaar
met Mark Parker als zijn Managing Director. Toen
wij van hen de eerste order kregen voor
paardentrailermatten, hadden wij voor een stel
hardhouten paardenbeelden uit Bali gezorgd. Door
mij waren de paarden voorzien van een
Indonesische geloofsspreuk die luidt: “dat het
gescheiden stel paarden elkaar telkens weer zal
opzoeken”. Een daarvan was bestemd voor Bartlet
en de ander voor Sugianto.

Zoals ik te pas en te onpas tegen mijn klanten zei: alles wat u nodig heeft van rubber of wat
dan ook, kan ik leveren. Zo ook had Summit, voor de Fitness Centres, EVA (Ethyleen Vinyl
Acetaat) matten nodig. Deze matten kunnen met een zwaluwstaartverbinding als
puzzelstukjes aan elkaar gekoppeld worden. Ik wist al uit mijn Marskramertijd dat ook de
sandalen uit EVA matten geponst werden bij P.T. Halim Jaya in Surabaya. Deze firma zou
dus ook die matten kunnen maken. Nadat er nieuwe matrijzen waren gemaakt werd een
proefpakket naar Portland gestuurd. Na hun goedkeuring kon er weer een kleine kiezelsteen
aan de buidel toegevoegd worden.

Deel 3.g.12. Weerzien met Boebi Kater
Tijdens de eerste trip door Noord-Amerika wilden we de grote weldoener uit mijn jeugd in
Malang, Boebi Kater, bezoeken. Het eerste deel van de trip ging per vliegtuig van Surabaya,
via Singapore, Narita (nabij Tokio), Seattle, Denver naar Albuquerque. Daar werden we
opgehaald door Christian, de zoon van Boebi, en moesten we nog twee uur met de auto door
de woestijn naar Kirtland in New Mexico. Het was precies 48 uur reizen, maar ik was toen
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ongeveer 69 jaar, dus was dat voor mij nog een makkie. Volgens Christian waren er onderweg
een heleboel dronken Indianen en was het beter om niet te stoppen.
Het was geweldig om elkaar, na een periode van meer dan 40 jaar, weer te ontmoeten. Wat
het leven thuis betrof was het gezin nog helemaal Indisch georiënteerd, doch daarbuiten
waren ze echte Amerikanen. Vroeger in Indië was Boebi, net als zijn vader, een jager op groot
wild. Hij vertelde me hoe een deel van zijn rechterhand er werd afgeschoten door zijn maat
die achter hem liep. Het gebeurde in Oregon, waar in de dichte pijnbossen de grote zwarte
beren rondlopen en hij vertelde me over de martelgang om daarna de bewoonde wereld te
bereiken. Vervolgens liet hij met veel trots een zware kluis zien die hij in zijn huis had
gemonteerd, waarin hij al zijn wapentuig voor jacht en eigen veiligheid had opgeborgen. Een
IS terrorist zou er jaloers op zijn.
Een hevig verliefde uitleg volgde over de techniek die gebruikt wordt in geval van een
overrompeling door een kwaadwillend persoon en hoe de jacht op groot wild in zijn werk
gaat. Een autistisch aangelegd persoon zou met die wapens een heleboel schade kunnen
berokkenen. Boebi vertelde trots dat hij elk wapen voor zijn verdediging kon gebruiken. Ik
besloot onder geen beding met hem mee te gaan als hij mij zou uitnodigen voor de jacht op
herten of zwarte beren in het noorden van de USA. Hij was zo emotioneel dat ik bang was dat
dit in een vlaag van "Mata Gelap" (niet meer weten, wat je doet) tot grote driftigheid zou
kunnen leiden.
Uit mijn jeugd herinner ik me nog dat hij mij aanmoedigde, als ik tijdens een knokpartij met
iemand aan de winnende hand was en het handgemeen stopte als ik dreigde te verliezen. Het
lag in mijn aard om, als ik een onenigheid niet meer met woorden kon beslechten, om, met
alle gevolgen van dien, mijn gelijk met brute kracht af te dwingen. Vaak werd dat veroorzaakt
door een minderwaardigheidsgevoel van
de vooroorlogse generatie, die opgroeide
in een wereld waarin zij niet erkend
werden en ook niet wisten voor welke
cultuur ze moesten kiezen. Boebi was een
goed voorbeeld van één van die echte
Indische jongens die zoekende waren. Hij
vond zijn draai in de Hollandse
Maatschappij door zijn gedrag af te
stemmen op de vermeende handel en
wandel van de Hollander die gebruik
gemaakt had van het recht om voor
Nederland te kiezen in plaats van voor het
Indonesië van Soekarno. Daarmee waren
de "eerste gastarbeiders" niet de Italianen,
de Turken of de Marokkanen, maar
mensen zoals wij die uit Indonesië
kwamen. Boebi voelde zich een "tweede
rangs" Hollander met een haardos van een Foto 268 The American Way met Boebi en Joyce Kater
echte kaaskop, die direct uit de Friese c.q.
Groningse klei getrokken was. Na de Dortse HTS, vroeger de MTS, te hebben doorlopen,
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klom hij op tot productiechef bij Leonard Lang, de importeur van FIAT. Maar uiteindelijk
kon hij toch niet aarden in Nederland en ging naar Zweden. Ik weet niet of het kwam omdat
hij zich aangetrokken voelde door mooie vrouwen, zoals Ingrid Bergman en Ekberg, die voor
kerels als wij in die tijd het topje waren of omdat hij dacht daar een grotere kans op een betere
toekomst te hebben. Toen ik al Marine officier was kwam hij plotseling weer opdagen. Hij gaf
mij toen voor een zacht prijsje een complete gereedschapset. Hij stond namelijk op het punt
om met zijn moeder, Tante Marie en zijn zus Marie Louise, te moeilijk kortweg "Zusje"
genoemd, naar de States te vertrekken.
Het contact met Boebi kwam op een miraculeuze wijze tot stand. Het was het gevolg van een
toevallige ontmoeting van Boebi met Hennie van den Donker tijdens een cruise bij West
Celebes. De details daarvan zijn te lezen in de brief 2, dd.7 augustus 1997, waarmee Boebi
weer contact met mij zocht. Tijdens ons verblijf bleek niet alleen dat onze vriendschap
onveranderd was, maar ook dat onze voorvaderen in de koloniale VOC tijd betrokken waren
geweest bij de specerijhandel in de Molukken. Dat was niet alleen het geval voor de families
Van den Bosch en Kater, maar ook voor de voorouders van zijn vrouw, de familie Hoeke.
Vandaar dat Boebi met zijn zoon een zeereis maakte met een traditionele Penisi zeilboot naar
de kleine Sunda eilanden en de Molukken en toen op diezelfde boot Hennie van den Donker
ontmoette.
In Colorado, aangrenzend aan New Mexico, bezochten we een huis dat door Boebi in een
woonresort als investering werd gebouwd. We bezochten ook de typische Navayo

Foto 269 Winnetou geeft zijn paarden rust

Indianenfamilies in de woestijn met hun woningen en producten. Dit was een uitgesproken
mooie en leuke kennismaking met nazaten van Winnetou en Old Shatterhand met hun
Mustangpaarden. Ze waren precies zoals ze door Karl May in de jongensboeken waren
beschreven.

Deel 3.g.13. Weer op pad naar onze nieuwe Amerikaanse klanten
Na een verblijf van tien dagen bij Boebi werd de zakentrip vervolgd met bezoeken aan een
aantal nieuwe rubberklanten. Linear Rubber Products (LRP) in Kenosha WI was onze eerste
potentiële klant. Dit bedrijf werd geleid door Beth Lane. De aandeelhouders waren haar Vader
John Lane en ene Dick, die ons bezoek van begin tot het eind bijwoonden. John was een oud
2
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marinier en veteraan uit de Vietnam Oorlog en toen hij vernam dat ik ook een Marineman was
geweest, was ons pad geëffend. Het voordeel was dat we slechts 30 meter matten van 6 inch
breedte moesten leveren, die verder door LRP) met een Hiyet van het gewenste profiel zouden
worden voorzien. Uiteraard moesten wij enige proefexemplaren leveren zodat zij de kwaliteit
zouden kunnen laten beoordelen. Pas daarna konden we LRP) tot onze reguliere en degelijke
klanten rekenen.
Reclame bericht LRP):
Rubber Floor Mats, Runners & Flooring Systems Since 1971, Linear Rubber Products has
been manufacturing rubber mats and flooring for use in recreational, agricultural, and
industrial facilities. All products are made from genuine rubber, which is non-porous so it
will not absorb or retain moisture. Cleaning the rubber mats can easily be accomplished with
a mild detergent and water. It will not crack, peel, or crumble – even under extreme heat or
cold temperatures.
Wij produceerden al EVA (Ethylene Vinyl Acetate) Soft Mats voor Bill Bartlet van Summit
en ook voor UBO De Laval. Dus nu kwam een zakenrelatie uit de beginperiode van UBO, De
Ruijter Internationaal, in de persoon van de heer Roger de Ruijter, om de hoek kijken. Dit
bedrijf handelde in afgekeurde EVA matten voor de schoenindustrie. Ze kochten deze matten
in containerhoeveelheden op en sloegen deze containers vervolgens op in de belastingvrije
Transit Area van een haven. In dit geval in Rotterdam zodat het belastingvoordeel kon worden
benut. Vanuit deze opslag verkochten ze deze containers direct door naar klanten die zich
voornamelijk in Afrikaanse landen bevonden. De toegevoegde waarde van deze handel is niet
om over naar huis te schrijven, maar als het volume groot is, dan tikt het wel lekker aan.
De sportschoenen- en sandalenindustrie in Indonesië is tot nog toe
zeer groot en dus is de hoeveelheid afgekeurde EVA matten dat ook.
Voor ons was het geen probleem deze matten te vinden. Zelfs P.T.
Halim Jaya had er elke maand twee containers vol van. Hetzelfde
gold voor concerns als Geox en Eco. Wij stonden bij Roger de
Ruijter in een goed blaadje en werden dan ook gefêteerd, zowel thuis
als in een chique restaurant in De Drunense Duinen.
Ze hadden een immens grote woonboerderij in Kaatsheuvel en een
wijnkelder waar je U tegen zegt. Ze gingen prat op hun wagenpark,
Foto 270 Tikt toch lekker
aan
voor hem de altijd up-to-date Jaguar en voor haar de cabriolet golf
VW en een Cheerokee Jeep. Ze lieten duidelijk zien: "wie het breed
heeft, laat het breed hangen". Vind ik ook niet erg, als je het zelf maar opgebouwd hebt, doch
dit was too obvious en dan hoeft het voor mij nu ook weer niet.
In samenwerking met UBO, in het bijzonder met Robert Jan Elmer, verkocht Roger de Ruijter
op de Indiase markt de Hot Pressen van UBO en Indiana voor de productie van rol- en
stalmatten, die door De Ruijter Internationaal bv bij de faillissementen waren verkregen. Hans
von Burg, de gewezen productiemanager van UBO, trad na het bankroet van UBO in dienst
bij De Ruijter Internationaal. Daarnaast werkte Elmer, buiten ons medeweten, met een bedrijf
in oprichting dat onze concurrent zou kunnen worden.
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