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Dat dit tweespan succes had geboekt, merkten wij pas 
toen wij door Waldermar Krög, de inkoper van Aldi 
Süd, geïnformeerd werden dat UBO via een Rubber 
Manufacturer Fidelity aan Aldi Süd “welkom” matten 
geleverd had. Die levering bleek niet te voldoen aan 
de afspraken en er lagen dus een heleboel claims op. 
Dit bericht kwam voor ons als een grote teleurstelling, 
omdat we deze order gemist hadden nadat we vier jaar 
goed zaken hadden gedaan. Maar het ergste was nog, 
dat UBO geen goede zakenrelatie meer was en vanaf 
nu op vier streken gehouden moest worden. 
Ook aan de leveringen van Kraiburg US, hadden we 
van Bill Bartlet gehoord, hing niet alleen maar een 
luchtje, doch een flinke stank. Voor de tweede keer 
moesten wij van anderen bij gerucht, en niet van UBO 
zelf, de toedracht horen. We hoorden namelijk op een 
gegeven moment van Zeggelaar, de MD van UBO, 
dat Phil Elliot op staande voet was ontslagen, wegens 
uitgaven die hij niet kon verantwoorden. Daarnaast 
was Mat Koch, de distributeur US van Kraiburg, 
wegens malversaties voor het gerecht gedaagd, omdat 
de opbrengsten van de UBO leveringen uit Indonesië gedeeltelijk in zijn eigen zakken terecht 
waren gekomen. Bovendien werd Robert Jan Elmer na sanering van het adviesbureau 
Berenschot op non actief gesteld. Wij raakten dus behoorlijk in paniek, omdat UBO een 
gammel bedrijf bleek te zijn geworden en ik ging te rade bij Stockhammer MD van Kraiburg. 
Van hem vernam ik dat Mat Koch inderdaad niet meer bij Kraiburg werkte en dat wij voor 
verdere vragen bij Snel bv in Oudewater en Kitt Kraiburg in Bridgewater, Somerset, moesten 
zijn. 

Verder ontdekten wij, via de orders van Summit, dat de 
Horse Trailer en Rampmats (rubber oploopmatten op de 
achter- en zijdeuren van de trailer) een betere added value 
hadden. Dus hebben wij onmiddellijk Humbauer, 
Böckmann, Sagustu in Duitsland en Apec, Weyer, Saris en 
Schippers in Nederland en Thule in Zweden benaderd met 
introductiebrieven, in een poging om het omzetverlies van 
UBO stap voor stap te vervangen.  
Gelukkig kreeg ik van Jacques van Velthoven, de 
plaatselijk EP partner van een huishoudelijke Elektrische 
Apparaten Genootschap in Diessen (die ook al mijn 
elektrische apparatuur voor onze villa in de Duc Brabant 
had geleverd), de informatie dat zijn klant, behalve 
elektrische Circuit Boards van EP, ook in varkensmatten 
en voor de KI beren speciale rubberen sperma 
onderleggers van Vredestein handelde. Bij Schippers bv in 

Foto 271 Uit eten met Karina en Roger de 
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Bladel kwam ik direct met de eigenaar van het bedrijf Mark Schippers Sr. in contact. Hij was 
bezig zijn zaak aan zijn twee zonen over te geven en was van plan alleen nog de inkoop in 
handen te houden. Ik viel dus met mijn neus in de boter. Hij liet mij de matten zien, die ze 
nodig hadden. De rondgat profiel varkensmatten hadden wij al in ons bestand, dus een sample 
kon ik direct laten zien. De spermamat was wat ingewikkelder, omdat die super slipvast 
moesten zijn. Omdat Vredestein geen patent had genomen op de matten zei ik uiteraard dat ik 
ze goed en snel kon maken. Want ik wist dat MJ de matrijzen die hiervoor nodig waren in hun 
werkplaats met hun CNC machines zeker konden maken, vooral omdat Schippers een 
geschatte jaarlijkse vraag van 18 containers opgaf. De oude Schippers toonde dat hij ons 
mocht en toen Suzy de prijs van de varkensmat noemde, bestelde hij zonder blikken of blozen 
een volle 20 feet container. We slaagden erin om de spermamat met de eerste de beste 
container mee te zenden. De eerste compensatie voor de verloren UBO bestellingen was 
gelukt. 
De productie van MJ begon terug te lopen. De 
Amerikaanse Markt hadden we steeds een beetje 
afgehouden omdat de productiecapaciteit van UBO 
tijdige leveranties niet toeliet. Ook moesten we 
daarom regelmatig leveranties uitstellen. Nu was het 
een andere “perkara” (kwestie), dus moest ik direct en 
persoonlijk Bill Bartlet en Beth Lane en haar vader in 
de States opzoeken. Wij gingen onder het mom van 
een routinebezoek, maar in wezen was het een 
gedwongen toenadering om hun of onze omzet te 
vermeerderen. We besloten om naar Chicago en 
vandaar naar Wisconsin en Portland te vliegen. 

Deel 3.g.14. Het herseninfarct 
Op de dag van ons vertrek naar de States hadden we met Frans Luebbers en een goede klant 
een afspraak, in het AC-restaurant aan de snelweg naar Amsterdam. Daarom besloten we de 
dag voor de reis naar Hélène te gaan en in de Spaarnestraat in Leiderdorp te overnachten. 
Toen wij vroeg in de ochtend in het restaurant aan waren gekomen, ontdekte Suzy dat ze een 
SMS had ontvangen van haar broer Dody. Ze las dat Frans zich de avond te voren ziek had 
gemeld. Ik werd zo ontzettend boos, dat hij ons niet gebeld had. Ik kreeg geen huilbui, maar 
vreemd genoeg een hardnekkige niesbui. Toen dat ophield, kon ik niet meer uit mijn woorden 
komen en bleef mijn mond half open staan. Suzy zag dat en ging snel iets warms halen. Toen 
ze terugkwam dacht ik dat Van den Bosch weer de oude was. Dat was, achteraf gezien, het 
moment dat ik eigenlijk direct naar de EHBO van het ziekenhuis had moeten gaan. Omdat wij 
altijd in Indonesië zijn geweest, hadden we nog nooit van een TIA (Transient Ischaemic 
Attack) gehoord. Daardoor waren voor ons niet alleen de oorzaken ervan onbekend, maar ook 
wisten we niet wat de tegenmaatregelen zijn. Mijn werkwijze van altijd maar doordouwen of 
het leven ervan afhing moest ik nu bezuren. Dus besloten we dezelfde dag nog om te 
vertrekken om het probleem van UBO tot het minimum te beperken. 
De hele trip was in kannen en kruiken en op Schiphol waren we voor het vertrek zonder 
problemen de verzwaarde strenge controle van US Airlines vluchten doorgekomen. Maar vlak 
voor de boarding voelde Van den Bosch zich zo beroerd dat wij naar de EHBO post gingen. 

Foto 273 Expeditie van MS Schippers 
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De dienstdoende arts liet mij de beide armen recht vooruit strekken en zag dat ik mijn 
rechterarm niet evenwijdig aan mijn linkerarm kon houden en dat die arm steeds naar beneden 
zakte. Ook andere balanschecks lieten te wensen over en hij concludeerde dat ik een TIA had 
en verbood mij om mijn vlucht te vervolgen. Ik moest plat op bed liggen blijven liggen, 
terwijl zij bezig waren om een ambulance te regelen en onze barang was opgehaald. Ik werd 
in een ijltempo naar de VU gebracht waar een MRI scan van mijn hersenen werd gemaakt. 
Suzy verbleef nu illegaal in Nederland omdat ze al ingecheckt was en niet meer was 
uitgecheckt. Op de scan bleek geen blijvende schade zichtbaar, maar de dienstdoende 
vrouwelijke arts stelde wel de diagnose dat het inderdaad een TIA was en stuurde mij naar 
huis. Ik zei, dat ik voor de zekerheid liever in de 24-uur intensive care van het ziekenhuis 
opgenomen wilde worden. Het is toch beter voorkomen dan genezen en bovendien was ik top 
verzekerd met inbegrip van de USA. De arts keek of zij snot zag te branden en stelde dat zij, 
en niet ik, wel zou uitmaken of ik naar huis moest of in het ziekenhuis moest blijven. De regel 
was nu eenmaal dat TIA patiënten door de huisarts behandeld worden. 
Inderdaad kon ik weer lopen als een kievit en Mark, mijn schoonzoon, haalde ons op en nam 
ons mee naar hun huis in Leiderdorp, want het was al laat en dus donker. Suzy had Bill en 
Beth in Amerika gebeld, en verteld dat ik een kleine stroke had gehad en ook Barry Barends 
in Oegstgeest werd door haar op de hoogte gebracht. Er waren wel een aantal afspraken 
gemaakt bij een neuroloog aan de VU in Amsterdam. En ja, hoor, die avond kreeg ik weer een 
aanval en toen ik 's morgens opstond, trok de rechterhelft van mijn gezicht scheef en sleepte 
ik met mijn rechterbeen. Mijn wereldje stortte nu echt letterlijk en figuurlijk in en het gevoel 
ontstond, dat ik mijn verdere leven als een gehandicapte frommel zou moeten volbrengen. Ik 
werd zeer depressief. Alle positieve gedachten in mijn geest werden resoluut in de kiem 
gesmoord. 
Toen Barry mij kwam opzoeken vroeg ik hem of ik op een “perrot bètèt” (een scheef kijkende 
Indische troetel papegaai) leek, hij beaamde dit serieus. Toen raakte ik helemaal in de put.  
Op weg naar Baerschot kon ik Suzy gelukkig nog goede aanwijzingen geven om veilig de 
weg te vinden. We gingen daar niet naar Duc de Brabant, maar naar de camping "de 
Beerschen Bak" vlakbij onze villa. Wegens de acute situatie bij UBO waren wij onvoorbereid 
naar Nederland vertrokken en bovendien was onze villa verhuurd zodat we moesten uitwijken 
naar de Beerschen Bak. We kregen een optrekje ver van de parkeerplaats. Dus liep ik naar de 
eigenaresse van het park, om haar te vragen of wij met de auto bij ons huisje konden parkeren. 
Onderweg naar haar toe deed alsof ik een manke rechterpoot had. De bezwaren van Suzy dat 
ik dat niet moest doen, dat het “Sebel” (het noodlot tarten) was, nam Van den Bosch voor 
kennisgeving aan en waaide ik met een ach nonsens gebaar weg. Wel kreeg ik zo voor elkaar 
dat ik bij hoge uitzondering toestemming kreeg om de wagen bij het huisje te parkeren Ik heb 
dit onbezonnen gebaar, als ik er nu op terugkijk, vervloekt, maar berouw komt altijd na de 
zonde. Zo werd ik, na een autorit van anderhalf uur, door Suzy in ons huisje te rusten gelegd 
terwijl zij boodschappen ging doen bij de C1000 in Middelbeers. Bij de slager vroeg de 
slagersvrouw, die gewend was om ons samen boodschappen te zien doen, waar haar man was. 
Mevrouw Van der Aa vroeg dit uit belangstelling en Suzy antwoordde dat ik een TIA had 
gehad. Toen zij dit hoorde vertelde zij dat haar moeder hetzelfde had gehad en dat Dokter 
Fellinger ervoor had gezorgd dat alle onderzoeken in het Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg 
plaats vonden. Nu loopt haar moeder weer rond als een kievit. Toen zij aanbood om direct de 
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dokter te bellen zei Suzy: “Niet doen, ik ga mijn man nu halen, want hij kan nog lopen”. Het 
is beter, dat hij zelf de dokter uitlegt wat er gebeurd is, want ik spreek nog niet zo goed 
Nederlands”. Ik werd uit bed getrommeld en samen gingen we weer terug naar de C1000. 
Mevrouw Van der Aa belde dokter Fellinger en vertelde wat er met mij aan de hand was en 
we konden direct naar hem toe komen. Fantastisch, alle onderzoeken die in het VU zouden 
gaan plaatsvinden konden ook in Tilburg gebeuren. 
Er werd eerst een Doppler meting van de vier hoofdslagaders van de rotonde naar de hersenen 
uitgevoerd. Uit de gezichtsexpressie van de vrouwelijke verpleegkundige kon ik al merken, 
dat er eentje verstopt was, maar dat wilde ze echter niet beamen. De neuroloog zou de uitslag 
van de test straks aan mij vertellen. Nadat we een tijdje hadden gewacht, werd er ook nog een 
MRA scan gedaan om de loop van de hoofdaders te bekijken. Daarna werd ik 12 uur op de IC 
aan de monitor gelegd om de hartfunctie en de bloeddruk te registreren. De volgende dag 
stond een bezoek aan de neuroloog gepland. De echte neuroloog heb ik nimmer gezien want 
zijn Coassistent had de resultaten van de onderzoeken bekeken. Hij kwam met de uitslag dat 
één van de hoofdaders volledige verstopt was en we af moesten wachten of de andere aders de 
taak zouden overnemen. De schade die de prop had veroorzaakt was wel aanzienlijk, maar de 
centra voor spraak, geheugen en de motoriek waren niet zodanig beschadigd dat dat in de 
toekomst niet met oefeningen weer in orde kon worden gebracht. Met discipline uitgevoerde 
oefeningen bij de therapeut kunnen wonderen verrichten. Deze conclusies van de jonge 
neuroloog in opleiding gaven me weer de nodige hoop en vertrouwen in de toekomst. Daarna 
kreeg ik nog een stel speciaal aanbevolen therapeutische oefeningen die ik aan de therapeut 
moest geven en maakten we een afspraak voor het volgende bezoek een maand later.  

Met onze nieuwe Sony Handicam (video camera) nam 
Suzy de routinematige dagelijkse handelingen van mij 
op, zodat wij de verbeteringen of verslechteringen in 
mijn conditie konden vaststellen. De uitslag van de 
onderzoeken en vooral de mededeling dat andere 
aderen de functie van het verstopte vat zouden kunnen 
overnemen, gaf mij hoop voor de toekomst en kreeg 
mijn wilskracht een licht positieve kick. 
Suzy was, voor mijn eigen bestwil, streng voor mij. 's 
Ochtends moest ik me voor het douchen eerst op een 
stoel helemaal en daarna, met een pas gekochte 
borstel, mijn rug en benen borstelen. Alleen het 
regelen van het warme water gaf moeilijkheden, 
omdat ik geen twee dingen tegelijk meer kon doen. Ik 
had namelijk geen controle over mijn lamme 
rechterhand. Dus eerst moest ik daarom met de 
gezonde linkerhand de koude kraan open doen en 
daarna met dezelfde hand de warme kraan regelen. 
Daarna moest ik me scheren. Daarvoor gebruikte ik 
altijd het eenvoudige Gillette scheermes en een zachte 

Foto 274 Schrijfoefeningen van Jan Willem 
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scheerkwast met speciale zeep. Maar nu ging het scheren allerbelabberdst. Suzy hield mij in 
de peiling, terwijl zij dit alles opnam met de Handicam. Regelmatig ging dat mis en moest er 
hansaplast aan te pas komen om de bloedinkjes te stelpen. 
Bij het ontbijt moest ik zelf het brood smeren en de boterham in kleine stukjes snijden. Toen 
kwam Suzy op een idee en kocht hele broden en ik moest met een groot broodmes zelf de 
boterhammen snijden. En alles werd vastgelegd op de video. Om de dag werd ik in 
Middelbeers onder handen genomen door Peter van der Heyden, de fysiotherapeut. Ik moest 
daar dan oefenen om over een rechte lijn te lopen, deed evenwichtsoefeningen en moest 
toegeworpen ballen vangen. Ik genoot tijdens deze periode de speciale aandacht van de 
huisarts dokter Fellinger en Peter.  
Het vervelendste vond ik, tijdens deze ellendige lijdensweg, dat ik merkte dat ik zelfs letters 
van het alfabet niet alleen niet meer feilloos kon uitspreken, maar ook niet meer kon 
schrijven. Ik realiseerde me dat ik werkelijk behoorlijk in de vernieling lag. Ik kon wel lezen, 
maar schrijven met de rechterhand was zo moeilijk, dat ik dit niet meer leesbaar kon.  
Het was een fikse waarschuwing van Onze Lieve Heer en dat nog wel voor de tweede keer. Ik 
mocht blij zijn, dat ik nog leefde en een klein lichtpunt had van een eventueel herstel. De 
aanvankelijk deprimerende video opnames gaven toch ook de vooruitgang te zien en dat gaf 
Van den Bosch een weergaloze veerkracht en de moed om op te staan en er weer met frisse 
zin tegen aan te gaan.  
De dagen, dat ik niet door Peter onder handen werd genomen, gingen we naar het Rovertse 
Bosch, gelegen aan de Belgische en Nederlandse grens bij Esbeek. Daar waren wandelingen 
uitgezet van 3,5, 5,5 en 7 km. Op de eerste route maakte ik eerst gebruik van de drie 
rustbanken die daar geplaatst waren, maar geleidelijk aan werden mijn wandelingen langer, 
totdat ik de hele afstand van de gekozen route zonder rust kon afleggen.  
Bij het eerstvolgende bezoek aan de neuroloog was hij zeer tevreden over mijn vorderingen. 
Er werd weer een scan gemaakt om te zien of de drie overgebleven hoofdaders naar de 
hersenen de taak van de verstopte ader hadden overgenomen De arts legde ons ook uit dat de 
schade aan de hersenen nauwelijks zichtbaar was. 
Dit bezoek werd de ommekeer. Mijn wilskracht begon het effect van de depressie te 
verminderen. De spraak werd zienderogen beter en het schrijven van het alfabet van de hoofd- 
en kleine letters, in de lopende hand, ging ook vooruit.  
Bij het laatste bezoek was ik zo opgeknapt dat ik met het vliegtuig naar huis mocht. De drie 
maanden geldigheidsduur van de Visumperiode van Suzy begon ook af te lopen en de 
volgende eventuele paspoortcontrole door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol naderde. 
In wezen was Suzy, doordat ze de douane was gepasseerd op weg naar de States, een 
uitgeschreven buitenlandse. Ten gevolge van mijn tia zijn wij, zonder binnenkomststempel 
van de Marechaussee, het land weer binnen gekomen. Dat werd op de dag van vertrek 
natuurlijk opgemerkt en werden wij bij de paspoortcontrole direct naar het dienstdoende 
opperhoofd gestuurd. 
Het bleek een Opper Wachtmeester te zijn en ik sprak hem als zodanig aan. Hij was enigszins 
verbaasd dat ik hem met zijn correcte rang aansprak. Hij vroeg dan ook hoe ik dit wist en ik 
zei ik adrem: geleerd op het Koninklijk Instituut voor de Marine tijdens de lessen rangen en 
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standen bij de KM, KL en KLU. Ik legde hem de gehele situatie uit en vertelde over mijn tia 
aanval en hij accepteerde mijn verhaal. Het viel hem ook op, dat ik nog wat met mijn 
rechterbeen sleepte. Al met al waren we met de gehele procedure een klein uur bezig. 
Tijdens mijn drie maanden durende herstel had Suzy haar broer Dody reeds verteld dat hij er 
rekening mee moest houden dat hij onze zaken in Indonesië, ook als ik helemaal beter zou 
worden, zou moeten gaan overnemen.  

Deel 3.g.15. Back to business 
In Nederland wist ik Frans Luebbers, een ex Kléber werknemer die inmiddels een eigen 
bedrijf had, voor mijn karretje te spannen. En of het zo moest zijn, had hij zijn handen vrij 
omdat hij Kitrac aan de Zwitserse Firma Klinger GmbH had verkocht. Je weet wel die club 
die Klinger aftap-, en stoomafsluiters voor de Marine en Klingerit 1000 leverde. Een mooi 
bedrijf. Andere bedrijven waarmee we al contact hadden waren Sagustu en Snel bv (Kraiburg 
Nederland), daar moesten we nu de vervolgstappen zetten. Bij Sagustu resulteerde dat in de 
levering van een eerste container. 
Ondertussen kwamen we ook in contact met veelbelovende klanten die paardentrailers 
fabriceerden. Dat waren onder andere Böckmann in Duitsland en Hotra en Weyer in Holland. 
Böckmann plaatste zijn eerste order en was daar zo tevreden over, dat de Purchasing 
Manager, Stephan Spervlage, meteen een tweede order plaatste met het "Böckmann" logo 
erop. 

De rubberwereld is klein, want op een dag belde Frans 
Luebbers ons met de mededeling dat de eigenaar van Sagustu, 
Herr Horst Stuppi, ons in Indonesië wilden komen opzoeken.  
Volgens zeggen wilde Stuppi ten koste van alles voorkomen 
dat wij teveel van zijn klanten zouden benaderen. Natuurlijk 
wist hij dat we onder zijn duiven aan het schieten waren. Ons 
goed recht, het was nog steeds een vrije markt, zonder enige 
bindingen of afspraken. Bij aankomst in Surabaya bleek Frans 
geen visum voor 
Indonesië te hebben 
en moest hij subiet 
met hetzelfde 
vliegtuig terugkeren 
naar Kuala Lumpur. 
Daar moest hij bij de 

Indonesische 
Ambassade zijn visum aanvragen en daarna kon hij 
weer vertrekken om een bezoek te brengen aan MJ in 
Bandung. Voor Horst Stuppi hadden we in het Hilton 
een kamer geboekt. 
Ik zat ondertussen in het ziekenhuis omdat mijn 
kalium, natrium en magnesium waarden niet goed 
waren. Daardoor was ik continu misselijk en had Foto 276 Zaken den met de oud ruiter Horst 

Stuppi 

Foto 275 Horst Stuppi  
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braakneigingen en moest Suzy Herr Horst Stuppi bezig houden. Dat was niet eenvoudig, want 
hij sprak geen woord Engels en Suzy geen Duits. Daarom gaf ik Suzy vanuit mijn 
ziekenhuisbed, met een woordenboek Duits in de hand, een spoedcursus Duits. In stappen 
leerde ik haar hoe te handelen bij de begroeting, het onderbrengen in een hotel, enz. enz. We 
schreven alles op in een "Buku Pienter". Een proces waarin ik een expert was geworden in 
mijn HBS tijd. Het maken van korte en bondige "spiekbriefjes" had ik verheven tot kunst, 
totdat ik, bij het vak Staatsrecht, werd gesnapt en een nul kreeg op mijn rapport. Ik schaamde 
me dood! Suzy was een goede leerling, bovendien had zij op de Middelbare School drie jaar 
Duits gehad. Gewapend hiermee en mijn uittreksel "Schwierige Wörter buchstabieren" ging 
zij op pad. 
Suzy had geluk. Toen ze Horst bij de bar in het Hilton kwam ophalen, trof zij daar de heer 
Stuppi die met Bert Jacobs, de Marineman van de VSP fregatten, in gesprek was. In 
spreekkoor verwelkomden zij Suzy met: "Da haben wir die bekannste Gummi Frau in der 
Welt". Bert had ons bij Horst opgehemeld en stelde dat als men rubber nodig heeft je bij deze 
"terrible rubber twins" moest zijn. 

Horst heeft mij in het ziekenhuis opgezocht 
en de volgende dag vertrok Suzy met Horst en 
nu voor de eerste keer ook met Dody. Zijn 
eerste schreden in de rubberbizz. 
Ondertussen was ook Frans Luebbers met zijn 
visum uit Kuala Lumpur gearriveerd en kon 
hij zijn eigenlijke taak als Engelse tolk voor 
Stuppi oppakken. Toen Frans uit het vliegtuig 
stapte en wij hem in de aankomsthal zagen, 
zei Sugianto van MJ spontaan, hij lijkt precies 
op "Hitler" met zijn snorretje. Vanaf die tijd 
werd Frans (natuurlijk alleen in onze kleine 
kring) zo genoemd. Het zakenbezoek verliep 
zonder problemen. We gunden elkaar de 
mogelijkheden die de markt te bieden had en 

er werden bepaalde afspraken op papier vastgelegd. Wij kwamen ook overeen dat wij alleen 
de rubbermatten met diktes van 9 en 14 mm 
voor Sagustu in Duitsland en Zwitserland 
mochten produceren. Verder werd met een 
Handshake Gentleman Agreement 
afgesproken dat wij de markt van Humbauer 
(een klant van Sagustu)  niet zouden 
betreden. 
Voortaan zou MJ gebruik gaan maken van 
een instelbare stansmachine. Hiermee was het 
mogelijk om, conform de werktekening van 
de klant, alle vormen en maten matten te 
maken. Dat hoefde dus niet meer handmatig 
en ook konden wij nu matten leveren die van 

Foto 277 Suzy, Dody en, Sugianto met Horst Stuppi in 
het Hilton 

Foto 278 Rubber matten op maat 
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antislip waren voorzien. Hiertoe werd gebruik gemaakt van een zogenaamde Mailler 
doekafdruk of een profiel zoals hamerslag. Tot slot werd er ook een verklaring3 getekend 
waarmee we afspraken de namen van elkaars klanten geheim te houden. Een voorspoedige 
samenwerking in de toekomst was nu verzekerd en is ook tot op heden in stand gehouden. 

Stuppi en Frans werden tijdens hun verblijf in Bandung door Sugianto en Budianto gefêteerd. 
Vooral een trip naar Tangkuban Perahu, de warme zwavel bergmeren, werden door hen zeer 
gewaardeerd. Verder was het bezoek van Stuppi en Frans Luebbers de eerste keer dat Dody 
geconfronteerd werd met een buitenlandse klant, die alleen maar Duits sprak en begreep. 
Zoals ik van Suzy begreep heeft hij de kneepjes van het vak goed aangevoeld. Hij wist aan de 
hand van een tekening feilloos aan Stuppi uit te leggen, zonder dat er enig Duits aan te pas 
hoefde te komen, hoe het stuwplan van een 20 feet container met rubbermatten eruitzag. Ook 
kon hij voor Sugianto snel de exportprijzen uitrekenen. Derhalve had hij zijn eerste sporen 
verdiend om als lid van het "The Hawaï Five O team" te opereren. 
Het was ons plan om Dody mij stap voor stap 
te laten vervangen. Nadat hij als Technisch 
Ingenieur aan de Technische Universiteit in 
Malang was afgestudeerd had hij een baan als 
Purchasing Manager aangenomen bij de 
grootste papier- en chemische fabriek van 
Indonesië P.T. Tjiwi Kimia. Nadat hij daar 
zeven jaar ervaring had op gedaan, kon hij die 
baan nu opzeggen.  
Door die langdurige inkoopervaring wist hij 
precies "waar Abraham de mosterd moest 
halen". Hij kende de wereld van de 
leveranciers van allerhande technische 
apparatuur en de benodigde productie- 

                                                 
 
3 Zie bijlage 8 

Foto 279 De theorie (rechts) en de pratijk (rechts) van de vulling van een container 

Foto 280 Hawaii Five O Team met Budianto (L) en 
Sugianto (R) met JW, Suzy en Dody  
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middelen op zijn duimpje. Daaronder vielen ook en vooral de specifieke apparatuur en de 
voor de productie van rubber benodigde technische middelen die geïmporteerd moesten 
worden. Als wij deze benodigdheden hier lokaal zouden kunnen maken, zouden we een gat in 
de markt gevonden hebben of in mijn nomenclatuur: dan heb je weer een gouden kiezelsteen 
gevonden.  

Dit was o.a. het geval met Hi-tech Sealing 
voor hydraulische en andere hoogwaardige 
apparatuur. De Seal-jet werd vervaardigd met 
een CNC Cutting Computer, extremely 
accurate and quick controlled Siemens 
processing Soft-Ware. Het bedrijf P.T. Antika 
Raya, dat ik indertijd met Hyva Nederland bv 
in contact bracht, had in deze CNC draaibank 
geïnvesteerd voor hun hydraulische Dump 
trucks en andere Hi-tech apparatuur. Het voor 
de productie benodigde staafmateriaal (van 
massief rubber) werd geïmporteerd vanuit 
Oostenrijk. Met de draaibank werden 
afdichtingen gemaakt van het staafmateriaal 
dat afhankelijk van het af te dichten medium 
een daarvoor specifieke samenstelling had. 
De meest gebruikte waren Ecopur of PU 
green color bars, H-Ecopur Red bars, of NBR 
1 Black bars, Eco rubber 2 Viton Brown bars 
en Ecorubber 3 EPDM Grey bars. Om 

uitharding van het compound te voorkomen moeten deze materialen in een airco ruimte 
worden opgeslagen.  
De import van staafmateriaal is duur en voor de productie van de seals zijn nauwkeurige 
tekeningen nodig. Voor de lokale markt is dat laatste niet nodig en kan worden volstaan met 
de defecte seal als voorbeeld. Bovendien is het vervaardigen van een afdichting dan in een 
half uur gepiept, een kwartier voor het invoeren van de gegevens in de software en een minuut 
of anderhalf voor het afdraaien van de seal op de draaibank. Het verschil in kosten van het 
geïmporteerde staafmateriaal en een zelfgemaakte seal is fors. 
Vandaar dat we onze aandacht op de lokale markt begonnen te richten. Daarbij kwam de 
ervaring van Dody, opgedaan bij P.T. Tjiwi Kimia, met de import van rubberen artikelen goed 
van pas. Daarmee had hij ook de mogelijkheden om zelf met het produceren ervan ervaring 
op te doen en deze kennis mocht niet verloren gaan.  

Deel 3.g.16. Wikkelslangen 
Sofian en ik hadden een lang gekoesterde gedachte en dat was om niet meer gemanipuleerd te 
hoeven worden door rijke handelaren, die als eigenaar van een bedrijf, de continuïteit van hun 
bedrijf en klantenbinding ondergeschikt maakten aan het streven om zo snel mogelijk rijk te 
worden. Wij hadden en hebben niets op met mensen die alleen maar aan hun eigen belang 
denken.  

Foto 281 CNC cutting computer met de opslag van het 
staafmateriaal 
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Toevallig had Sofian Lesmanto, toen de Production Manager van P.T. IMIR, samen met een 
zwager van Sugiarto, Oom Sam genaamd, een MBA cursus gevolgd. Oom Sam werkte 
destijds bij Angkatan Laut P.T. Jangkar Mas, een succesvolle fabriek van Keramische tegels. 
Tijdens die cursus werd het plan geboren om een Mandrel ofwel wikkelslangenproject op te 
zetten. Suzy en ik zouden daar dan "Stille Vennoot" in worden en een rol spelen bij het 
marketing management in het bedrijf. De firma’s P.T. Mitra Prima Sentosa en P.T. Eka Prima 
Rubberindo werden in het leven geroepen en groeiden voorspoedig. Het productieproces van 
de wikkelslang is te lezen in de achtergrondinformatie4. 

Deel 3.g.17. Hertelan membraam project 
Zoals eerder vermeld waren het Jan Los en de 
directie van Hertel bv, de Heren Kolff en 
Naborn, die mij de gelegenheid gaven om na 
het werk voor Signaal als hun distributeur in 
Indonesië te kunnen blijven. De dagelijkse 
leiding van Hertel bv Kampen was in handen 
van de Algemeen Directeur en zijn tweede 
man, de Heren Mossink en Veldhuizen. Met 
hen had ik een directe lijn. Zij brachten mij de 
kneepjes van het vak bij voor de verkoop van 
Hertelan (dakbedekking) en Ecolan (vijver en 
kunstmatige meren). Toch lukte het mij niet, 
zelfs niet als ik de beste bodemprijs rekende, 
om deze producten met enige winst aan de 
man te brengen. Ook bracht de uitstekende 
hulp van Ir. Budiman (die nog aan de TU-
Delft was opgeleid) en Bouwkundig Directeur 

was van één van de meest invloedrijke 
conglomeraten P.T. Ometraco, daarin geen 
verandering. 
Zelfs Hertelan met een dikte van 0,7 mm die 
geproduceerd werd door MJ (Hertelan mocht 
in Europa alleen met een dikte van 1 mm 
verkocht worden) kon slechts incidenteel 
door MJ aan de man gebracht worden. 
Het enige succes was, dat ik via Budiman de 
vrieskasten van Campina, waar de 
bodemtegels los gevroren waren, als 
noodmaatregel met Hertelan snel en 

                                                 
 
4 Zie “De droom van Sofian” 

Foto 282 Jan Willem en Suzy met de heren Mossink en 
Velthuizen 

Foto 283 Jan Willem met Naborn en de oude Kolff en 
het echtpaar Budiman 
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doelmatig mocht bekleden. Bij de eindcontrole moest Van den Bosch in dekens gewikkeld 
van huis, want winterjassen hadden wij niet. Het was dus logisch dat onze contacten met 
Hertel vanuit Indonesië vervaagden. Andere besognes, die wel wat geld in het laatje brachten 
prevaleerden. Doch het toeval of liever een mirakel bracht daar verandering in. De heer 
Naborn kwam met het ontstellende nieuws dat Hertel bv Kampen door een Noord Amerikaans 
bedrijf, Garsite Ltd., was overgenomen. Daardoor mocht het membraam van 0,7 mm ook aan 
de Europese markt geleverd worden en keerde het tij.  

Deel 3.g.18. Tankwagens 
Toen Nijenhuis Container Hoogeveen in Nederland bankroet was verklaard, werd Hendro 
door NCH Maleisië aan de kant gezet. Hij trad in dienst bij zijn oude baas P.T. MECO in 
Indonesië. 
P.T. MECO vervaardigt, hoofdzakelijk voor 
het Staatsbedrijf Pertamina (ex BPM), 
tankwagens van zowel staal als aluminium. 
Omdat de tanks voor AVTUR Aircraft 
Refuelers van aluminium gemaakt moesten 
worden, had Garsite de orders toebedeeld aan 
P.T. MECO. Deze Refuelers moesten naast 6 
stuks mudflaps ook nog diverse multipurpose 
pers- en zuigslangen hebben en rubberen 
mountings etc.  
Wederom had toen "die Wijze man" gelijk 
gekregen, want wat ik kwijt raakte, kreeg ik 
weer terug in een andere vorm en in dit geval 
van dezelfde firma en wel Hertel. Hier was dit 
ook het geval, wie niet gelooft in mirakels, 
heeft het mis. 
Omdat onze betrokkenheid afnam, maar vooral omdat de kwaliteit van de industriële slangen 
door gebruik van slechte compounds terugliep en bovendien UBO orders wegvielen, raakte de 
orderportefeuille van P.T. Camarin Laksana snel leger. De zoon van Harianto, die in de UK 
een rubberopleiding had gevolgd, kwam weer terug in het bedrijf van zijn vader. Hij besloot 
de koers rigoureus te wijzigen en ging over op het herstellen en vervaardigen van rollen, van 
rubber en PU, voor drukkerijen en transportbanden etc. Omdat bovendien de marketing en 
communicatie ook door zijn zoon werden overgenomen, werden wij vergeten en daar waren 
wij niet rouwig om. Geleidelijk werd onze main business paardentrailermatten, rubberen 
accessoires voor allerlei aanhangers en soft matten in lange lengten voor stallen en 
hoogwaardige rubberen mouldings (matrijsprofielen). 
Even recapituleren wat we op dit moment aan klanten hadden. Ik werd er zelf heel “bingung” 
(verward) van, er is zoveel gebeurd en voor alles moet ik dan terugvallen op mijn 
herinneringen. Bovendien moet ik een selectie maken van wat interessant is voor de lezer. Ik 
moet het ook doen zonder mijn geheugensteun, omdat Suzy's Fijutsi laptop geblokkeerd was 
en dat ik van de digitale foto's de juiste data niet heb. Dat maakt mij op dit moment een beetje 
stressed en in de "wir war".  

Foto 284 De productiehal van MECO met Jan Willem, 
Dody, Hendro en een medewerker 
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Een van die klanten was Böckmann, die paardentrailers leverde. Via de Purchasing Manager 
Blanke was dit bedrijf een klant aan wie regelmatig geleverd werd, doch onder Stephan 
Spervlage, die ook Red China en India afstruinde, werd het een lastige klant. Maar we hadden 
hem in de tang. Sugianto had namelijk speciaal voor hem een verstelbare matrijs 
geconstrueerd. Met deze matrijs kon hij de matten, voor de laadklep waarover de paarden in 
de trailer binnenlopen, maken. Wij, of liever gezegd Sugianto, hadden een verstelbare matrijs 
geconstrueerd waarmee hij alle maten op de juiste wijze kon boren. Deze dure matrijs met 
"logo" van Böckmann was door Spervlage betaald, waardoor hij een vaste klant werd voor dit 
product. 

Deel 3.g.19. Een paar goede klanten 
Uiteraard mogen wij ons niet op onze "borst" rammen, maar al onze paardentrailer klanten en 
zakenrelaties zoals Spervlage van Böckmann, Jos Staal van Saris in Bladel, Hotra Van Hooft 
in Rijssen en DGR Rubber bv, voor onze slangen en rubbervorm artikelen, hadden we zover 
gekregen om MJ te bezoeken en we zijn tot op heden goede vrienden gebleven.  

Deel 3.g.19.i. Jos Staal van Saris 
 

Foto 285 Jos Staal controleerd zijn bestellingen matten bij MJ 
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Deel 3.g.19.ii. Distributeur Kraiburg Snel bv Order  

 

Deel 3.g.19.iii. Hotra Paarden Trailers bv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 286 Order van Kraiburg Snel bv 

Foto 288 Meneer en mevrouw ten Hove bij Hotra trailers 

Foto 287 M. ten Hove van Hotra trailers 
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Deel 3.g.19.iv. DGR Rubber bv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek van Jaap de Graaf met zijn schoonvader aan MJ. Een klant, die hoog gekwalificeerd 
rubber vorm producten per LCL (Less Container Load, een volle container met diverse 
afzenders) en Hijet Sealing met luchtvracht bestelde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 289 Leveringen aan DGR Rubber 

Foto 290 Sugianto en Dody in overleg. Foto 291 Jaap de Graaf en zijn schoonvader 

Foto 292 Het afsluitende diner 
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Deel 3.g.20. Re-integratie Jan Willem en integratie Suzy 
Het ouder worden begon onherroepelijk haar tol te eisen, en door de waarschuwingen van 
Onze Lieve Heer met eerst een hart attaque en daarna de tweede met de TIA, ging er bij mij 
een vierpittertje branden. Als mij dit in de bush-bush overkomen was, dan was ik er niet meer 
geweest. 
Bovendien was er een nieuwe verzorgingswet in aantocht. Dit zou onder andere tot gevolg 
hebben dat een Buitenland Verzekering abominabel duur zou worden en dat ook niet alles 
meer vergoed zou worden. Daarom besloot ik weer een ingezetene van Nederland te worden. 
De consequentie was wel dat Suzy een verblijfsvergunning zou moeten krijgen en dat begon 
in die tijd (2005) onder Minister Verdonk van Integratie al moeilijk te worden. Een crime was 
het. Wat je bijvoorbeeld allemaal niet nodig had om aan te tonen dat je getrouwd bent. 
Daarvoor moesten alle formele stukken over haar hele levensloop, vanaf haar geboorte tot aan 
het trouwboekje, door een notaris worden bekrachtigd. Uiteindelijk moest voor het ING 
(departement van Integratie) een stapel papier van een vuist dik worden samengesteld. Iets 
waarvan Van den Bosch al in de baartijd een afkeer had en zeker niet geloofde in een "goed 
officier, veel papier". 

Als alles in Nederland eindelijk geregeld is, komt als klap 
op de vuurpijl, dat Suzy de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning moest indienen bij de Nederlandse 
Ambassade in Indonesië. Ze moest daarvoor speciaal terug 
zodat daar de noodzakelijke verificatie van de notariële 
bescheiden kon plaatsvinden. Ook moest zij daar een bewijs 
van goed gedrag aanvragen. Tot slot mochten we ook niet 
in de Villa in Le Duc blijven wonen, omdat het resort alleen 
een postbusadres had, waardoor Van den Bosch ongeveer 
drie maanden alleen in Le Duc de Brabant verbleef. 

Voor het vertrek van Suzy hadden we al een 
optrekje gevonden in Roobeemd 4 in Lage 
Mierde. Het was een nieuwe woning die we 
vrij op naam konden kopen en die eenvoudig 
tot een betere "seniorenwoning" kon worden 
verbouwd. Samen hadden we alle details van 
de inrichting en het ontwerp van de tuin al 
uitgedokterd. Dus er was tijdens de 
afwezigheid van Suzy genoeg werk aan de 
winkel. Na de terugkomst van Suzy passeerde 
de koopakte bij Notaris Voskuil in Bladel.  
  

Foto 293 Als klap op de vuurpijl 

Foto 294 Het tekenen van de koopacte bij notaris 
Voskuil 
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De Finishing Touch van Roobeemd 4 was 
de plaatsing van de Zweedse haard. Voor de 
schoorsteen moest er door het beton van het 
platte dak worden geboord. Over de 
degelijkheid van het geheel bestond geen 
twijfel. 
De verblijfsvergunning werd afgegeven 
voor de duur van een jaar en de 
inburgeringlessen werden gegeven door het 
ROC in Eersel. Wij hadden gesloft omdat 
de kosten van € 5.000,00 voor de 600 uur 
durende inburgeringcursus voor de laatste 
keer door de Gemeente zou worden betaald. 
Zo ging Suzy drie dagen per week naar 
school, waar zij van 08.00 tot 15.00 in de 
schoolbanken zat tussen vrouwen en 
mannen, die hoofdzakelijk afkomstig waren 
uit Afrikaanse landen en stonken van 
jewelste. 

Vanaf het allereerste begin stak Suzy met 
kop en schouders boven haar 
medeleerlingen uit. Toen Suzy voor zaken 
haar mobiele telefoon gebruikte gaf de 
lerares haar te vertaan dat dat in de les niet 
was toegestaan. Zij had het nog niet gezegd 
of haar eigen mobiel begon te rinkelen. Na 
het gesprek was het Suzy’s beurt om de 
lerares op haar vingers te tikken en ad rem 
zei ze: "de pot verwijt de ketel, dat hij 
zwart ziet". Waarop zij verbaasd vroeg 
waar ze dat spreekwoord had geleerd? 
Suzy zei trots: “Van mijn man, want ik 
moest voor hem vaak brieven in het 
Nederlands tikken en als hij iemand de 
waarheid wou zeggen wreef hij hen een 
gepast spreekwoord onder de neus en dat 
had veel meer effect dan iemand boos uit te 
kafferen.” 
Omdat haar beheersing van de Nederlandse 

Taal op een behoorlijk niveau lag kreeg zij echter helemaal geen aandacht meer en was het 
resultaat van de inburgeringcursus dat het Nederlands eerder slechter werd dan beter. Wij zijn 
daarom op hoge poten naar de directrice gegaan met als resultaat dat zij voortaan de 
oefeningen uit het boek "de IJsbreker" zelfstandig op de computer mocht doen. 

Foto 295 Het plaatsen van de Zweedse kachel 

Foto 296 De laatste hand aan de inrichting van Roobemd 
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Suzy was zo pienter en ijverig dat zij in zes maanden tijd alle oefeningen van de “IJsbreker” 
en het Nederlands Code 2 leerboek had doorgenomen. Daarna ging zij naar de directrice en 
vroeg of zij aan het eerstvolgende examen mee mocht doen. De directrice stemde toe maar 
waarschuwde haar wel dat als ze niet zou slagen, zij de resterende uren van de zeshonderd 
zelf moest betalen. Suzy was zo gebelgd dat zij dat toch riskeerde. Het examen werd centraal 
afgenomen en toen de uitslag bekend werd gemaakt, bleek dat ze wonder boven wonder was 
geslaagd. 
Uit handen van de burgemeester kreeg zij een getuigschrift van de minister van Justitie. 
Hierin was vastgelegd dat zij als Indonesische dezelfde rechten had als een Nederlander 
m.u.v. het stemrecht van de Tweede Kamer. Als zij dat wilde kon zij ook de Nederlandse 
nationaliteit aanvragen. Na het doorlopen van de inburgeringcursus wilde ze ook haar 
Nederlandse rijbewijs halen via het CBR. Na een aanbiedingspakket van 11 rijlessen slaagde 
ze na drie pogingen voor haar theorie-examen en in één keer voor het praktijkexamen. 

Deel 3.g.21. Weerzien jaargenoten 
Op een jaarreünie, die plaatsvond in Avifauna zag ik 
veel krakkemikkige jaargenoten rondwandelen. Ik 
besloot om mijn TD-jaargenoten en enkele bijzondere 
makkers tussentijds bij mij thuis uit te nodigen. Het is 
een geanimeerd feest geworden en als ik nu de balans 
opmaak, zijn van ons TD-ers alleen Coen van Gogh, 
Wolter Luijks en Van den Pol nog over. Wel triest!  

Deel 3.g.22. De oprichting van de firma A.S. 
Mijn leven gaat verder en tot dus ver gelukkig in goede 
gezondheid. Na mijn TIA zag ik het niet meer zo zitten 
om mijn ideeën ten uitvoer te brengen, maar na de 
verkoop van onze kavel aan de golfbaan “Graha 
Family”, besloten we van de opbrengst een nieuwe firma 
op te richten. Deze firma was bedoeld als een soort 
marketing bureau, gericht op de thuismarkt en de export. 
Zo ontstond: "Andalan Sejati" (AS) of te wel de 
Eeuwige Steunpilaar. Onze markt was het laten 
vervaardigen van rubberproducten van hoge kwaliteit als 
maatwerk. Dody werd de directeur en Suzy de 
commissaris. Naast het bewaken van de leveringstijden 
en betalingen van de exportorders, bouwde Dody ook 
gestadig aan het verbeteren van zijn kennis van de markt 
van rubberproducten. Geleidelijk aan kreeg hij zo een 
goede markt voor rubberproducten die een goede 
vervanging waren van de gecertificeerde artikelen van 
andere fabrikanten. Samen met Sugianto van MJ heeft 
hij de kosten van het produceren van de benodigde 
matrijzen en de, voor de specificatie van de 
rubberproducten noodzakelijke grondstoffen, leren 

Foto 297 TD Jaargenoten bij Jan Willem 
thuis 
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berekenen. Gebruik makend van de richtprijzen van de geïmporteerde goederen, kon hij dan 
bepalen of hij er op kon verdienen of niet. De resultaten waren zo goed dat de BEP (break 
even point) ruim gehaald kon worden en het was dus gerechtvaardigd om op legale wijze een 
firma op te richten. Dus geen gerommel met belastingregels. Achteraf zijn we er achter 
gekomen dat de belastingplichten voor bedrijven schappelijk, om niet te zeggen laag, zijn. De 
oprichting van AS had niets te maken met de economische wereldcrisis van 2008, maar we 
merkten wel op dat de export daalde en dat wij er een goede neus voor hebben gehad door op 
tijd de nationale markt, die we aanvankelijk links hadden laten liggen, op te gaan. Toen pas 
had Dody, met zijn ervaring in de groothandel, geproefd dat het zaken doen op de immens 
grote lokale markt naar meer smaakte. Wederom geleerd: “men is nooit te oud om wat te 
leren.” 

Deel 3.g.23. Opening nieuw kantoor 
Het nieuwe kantoor was een drieverdiepingen 
RUKO (Rumah Toko) met op de begane 
grond een showroom/opslag, op de eerste 
verdieping het kantoor en op de tweede 
verdieping de voorraad van onze handel. Daar 
stond ook mijn "echt oude antieke Chinese 
ledikant", dat wij kochten van Sugianto van 
MJ. Dat het echt antiek was begrepen we pas 
toen hij vertelde, dat hij als klein jongetje vaak 
in dit bed van zijn Oma's geslapen had. 
Tijdens de Selamatan van de opening van AS, 
waren Bert en Nel Jacobs en Hennie van den 
Donker ook aanwezig.  
Intussen opereerden de twee bedrijven van 
Sofian Lesmanto, de Industrial Reinforced 
Hoses en de Mandril Industrial 200' Hoses, 
reeds geruime tijd op de lokale markt. Voor 
zowel de export als de lokale markt hadden 

wij, om namaken te voorkomen, onze twee "eigen" merken wikkelslangen, Gummiflex en 
Am-Strong, officieel geregistreerd. Ons eigen geregistreerde Trade Mark AM-STRONG 
slangen levert Dody onder andere aan P.T. MECO en deze worden gebruikt als de 
multipurpose brandstofslangen voor de brandstoftrucks van Shell, Pertamina, en Garsite. 

De specialistische producten van Sofian waren gevulkaniseerde flenskoppelingen en 
expansion joints en vooral niet-gestandaardiseerde flenskoppelingen van de expansion joints 

Foto 298 De opening van de nieuwe zaak 

Foto 299 Enkele producten van AS 
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hebben een goede winstmarge. Sofian probeerde ons vaak, net als vroeger, zijn producten te 
laten exporteren, maar daar hadden wij geen zin meer in, omdat m.u.v. de wikkelslangen de 
kwaliteit niet goed genoeg en de marge te gering was. Bovendien waren we al tevreden met 
de turnover voor de lokale markt, waar niets mis mee was. Voor het productieproces zie 
Achtergrond informatie “De droom van Sofian”. 

Deel 3.g.24. De Australische markt 
Op een dag, we waren nog in Le Duc de Brabant, werden we gebeld door Warren Hunkin uit 
Melbourne, de Purchase Manager van Total Rubber Services Pty. Ltd. in Melbourne. Hij 
vertelde dat Total Rubber was opgekocht door het Maleisische Bedrijf Sunway Rubber. Van 
zijn oud-werkgever en eigenaar van het bedrijf, John G. Keays, had hij zonder 
concurrentiebeding toestemming gekregen om op eigen benen te staan en de firma Hoze Ltd. 
op te richten. Indertijd hadden we hem ook geïnformeerd dat Sofian een Mandrel 
productielijn had opgezet. Hij herinnerde zich dit nog goed, maar had het destijds voor 
kennisgeving aangenomen. Nu wilde hij echter weten, hoe ver het bedrijf stond en of ze reeds 
in staat waren om slangen te exporteren. Wij belden onmiddellijk naar Dody met het verzoek 
om Sofian te vragen of hij aan de wensen van Warren kon voldoen.  

Toen wij eind 2006 weer in Indonesië 
teruggekeerd waren, kwam Warren over en 
vertrok de eerste 40’ container naar Perth, waar 
Hoze een Unit had. Het Hoofdkantoor met 
opslag was gevestigd in Melbourne. P.T. Mitra 
Prima Sentosa produceert Mandrel of 
wikkelslangen tot een maximale lengte van 60 
meter (lengte van de autoclaaf) en diameters 
van maximaal 37 inch. Deze slangen kunnen 
alleen efficiënt in 40’ container vervoerd 
worden.  
Warren bracht met zijn klant Mell Mandy en 
zijn vrouw een bezoek aan P.T. Mitra Prima 
Sentosa. Mell bestelde hoofdzakelijk 
luchtslangen met gevulkaniseerde flenzen voor 

de mijnbouwindustrie. 

Foto 300 Mell Mandy met Sofian aan tafel bij P.T. 
Mitra Sentosa 

Foto 301 Mell in de productiehal 
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Wederom waren we weer terug bij onze oude liefde: de export van slangen. Het advies van 
Roberta Gottardo (MTG) ), dat de Mandrelslangen de toekomst zouden hebben, had Sofian 
goed in zijn oren geknoopt en zijn wens was nu in vervulling gegaan. Tot nog toe was Warren 
onze beste en enige klant in Australië. 
Naast de kennis van de slangen moeten wij Dody nageven, dat hij ook als een dokter een 
diagnose kan stellen en dan aan een klant een product kan aanbieden dat vaak beter bij zijn 
hoge eisen past en toch goedkoper is. Het meedenken en adviseren van de klant was en is nog 
steeds de kracht van AS.  

De werkelijke Prima Donna's waren de mountings voor de MTU motoren voor de oude 
Nederlandse Mijnenjagers, allerhande Vulcan koppelingen, wielblokken voor de vliegtuigen 
van Garuda, de met rubber beklede SKF lagers voor roltrappen, parkeerbumpers, etc. 

Het personeel raakte ook ingewerkt 
en voor de inbreng van eigen 
nieuwe klanten met een blijvende 
afname werd een naar ratio 
beloning gegeven. Geleidelijk heeft 
AS mag ik met trots zeggen, met 
haar naast productieve ook 
consultatieve werkwijze, op een 
klantvriendelijke wijze een goede 
naam gevestigd. Well done, 
Dody!!!  

De wereldcrisis had de turnover van export 
aanzienlijk verminderd, maar toch zijn wij in 
een stadium gekomen dat wij niet meer achter 
de klanten hoeven aan te lopen, ze weten ons 
nu te vinden.  
Wij hadden altijd gestreefd om naast een 
zakelijke binding met onze klanten, ook veel 
aandacht te hebben voor het bereiken van een 
wederzijds goede persoonlijke relatie. Zo was 
dat bijvoorbeeld het geval met Stephan 
Spervlage van Böckmann. Hij struinde, als 
General Purchasing Manager, hoofdzakelijk 
de Chinese markt af om in alle 

Foto 302 Mountings, Vulkan koppeling, wielblokken en beklede SKF lagers 

Foto 303 Bumpers voor parkeergarages en schepen 

Foto 304 Stephan Spervlage met Sugianto en Dody 
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gebruikssectoren de rubber artikelen, dus ook de paardenmatten, aan de man te brengen.  
Echter al zijn inspanningen ten spijt strandden 
onze offertes, ondanks de concurrerende prijs 
en de hoge kwaliteit van onze producten, 
steeds op de betalingsvoorwaarden. Het 
betaalschema vereiste een aanbetaling van 
50% en de rest binnen een week na ontvangst. 
Dit resulteerde in klachten omdat de controle 
door de klant niet altijd binnen die week kon 
plaatsvinden. Dat was bijvoorbeeld het geval 
toen bleek dat een levering van op maat 
gemaakte matten wit uitsloegen. Dit probleem 
kenden we al. Het werd veroorzaakt door de 
was, doordat de matten te lang in een tamelijk 
warm magazijn opgeslagen waren geweest. 
Suzy en ik reisden, gewapend met een tiental 
spuitbussen “Black Tire Cleaner” die we bij 

de Lidl hadden gekocht, naar onze klant in Lastrup in Duitsland. Daar aangekomen bekeken 
we samen met Stephan de matten en konden we in een oogwenk de witte was uitslag met het 
schuim van de spuitbus verwijderen. De matten waren weer als nieuw. Maar van de matten 
waren er nog maar 400 van de 500 over, dus 100 waren reeds gebruikt, maar men claimde er 
wel het werkloon voor om die schoon te maken. Echte mierenneukers! Om dergelijke 
problemen in de toekomst te voorkomen hebben wij het betaalschema aangepast. Voortaan 
eisten wij een aanbetaling van 30 % terwijl de 
resterende 70 % betaald moest worden nadat wij de 
Fax met de Scan van het FOB (Free on Board) 
document hadden ontvangen. Dit document is de 
overeenkomst dat het transport tot de haven voor 
rekening is van AS en de kosten vanaf het 
zeetransport voor rekening komen van de klant. 
Pas als dit document was ontvangen en de 
resterende 70% van de rekening was betaald, werd 
de container vrijgegeven. Het meningsverschil 
over de betalingsvoorwaarden blijft echter tot de 
dag van vandaag bestaan en resulteert in slechts 
kleine bestellingen die cash betaald worden. 
Böckmann bleef wel een reguliere klant van ons. 
Vooral ook omdat zij subsidie hadden gestoken in 
het idee van Sugianto (MJ) om een verstelbare 
matrijs te laten maken voor hun rampmatten. Naar 
Indonesische begrippen was dat een dure 
investering. Met deze matrijs, met het MJ logo, 
was het mogelijk om de matten voor de 
verschillende paardentrailers op maat te maken.  

Foto 305 De deal wordt gevierd met Stephan en 
Sugianto 

Foto 306 Laadklep bekleding van de paarden 
trailers 
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Deel 3.g.25. Allerlei veranderingen en nieuwe zaken 
De samenwerking met Kraiburg is ontstaan op 
aandringen van Tim Kitt, de distributeur van Kitt 
Kraiburg UK voor Canada (Legend) en Nieuw 
Zeeland (Nummat). Tim was verbonden aan een 
van oorsprong Amerikaanse sekte, een soort 
Mormoonse godsdienstbeweging. Deze beweging 
heeft aanhangers in Canada, New Engeland (US) 
en Nieuw Zeeland. Kitt had niet alleen religieuze 
drijfveren om lid te zijn van deze sekte maar ook 
zakelijk belangen. Hij wilde de wereldwijde 
spreiding van de aanhangers gebruiken om zijn 
afzetmarkt buiten het Verenigd Koningrijk uit te 
breiden. Daarom brachten Herr Martin Klinger 
met zijn vrouw en Frans Luebbers, MD van 

Kraiburg Dld, een bezoek aan MJ, omdat hij belangstelling had voor de rolmatten van MJ. 
Tim was namelijk van plan om die aan zijn geloofsgenoten buiten de UK te gaan leveren. 

Het kortstondig bezoek resulteerde er in dat de Heer Klinger zijn toestemming gaf aan Tim, 
van Kitt Kraiburg UK, om deze rolmatten naar genoemde landen exporteren. 

Deel 3.g.26. Wisseling van eigenaar bij Sagustu 
De tijd vloog voorbij. Horst Stuppi verkocht zijn 
bedrijf Sagustu en de scepter ging over naar York von 
Plato. Het aantal orders bleven gelukkig constant. 
Hoewel Stuppi tijdens zijn bewind altijd in dollars 
gefactureerd had en de producten daardoor goedkoop 
kreeg, moesten we nu maar afwachten wat voor policy 
York zou nemen in 2015. Tot op heden is het nog niet 
tot grote orders gekomen en houdt hij zich dus niet 
aan de afspraken die wij met Horst hadden gemaakt. 
  

Foto 307 Het Klingercontract (Sugianto, Frans 
Luebbers en Martin Klinger met zijn vrouw) 

Foto 308 De levering van de rolmatten 

Foto 309 De nieuwe eigenaar van Sagusta 
York von Plato naast Horst Stuppi en Jan 
Willem  
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Deel 3.g.27. Handycraft 
Dat het soms raar kan lopen in deze branche illustreert het volgende voorval. Op weg naar 
Dongen om Golf accessoires te kopen bij de bekende golftoko Lemmens, kwamen wij langs 
de kwekerij voor potplanten, waar Suzy al een jaar of drie haar plantjes voor de tuin kocht. 
Ieder voorjaar waren we zo'n beetje kind aan huis daar om onze tuin te verfraaien en wij 
werden goede vrienden met de eigenaren Marianne en Wim van Strien. Van het ene kwam het 
andere en ik adviseerde Willem van Strien om een keer met zijn vrouw naar Indonesië te 
komen om te kijken of de hier gewilde zaden, daar goedkoper te krijgen zijn. Ik wist dat een 
bedrijf in Batu, in de bergen nabij Malang, aan Sluis Zaden bv leverde. Terwijl ik dit 
suggereerde, was zijn broer toevallig ook aanwezig en die zei: “Willem je moet zo’n aanbod 
aannemen, zeker omdat ook aangeboden wordt om bij Jan Willem en Suzy te logeren.” Hij 
kon daar niet meteen een besluit over nemen, maar zei dat hij er later op terug zou komen. 
Inderdaad heeft hij uiteindelijk besloten en is in 2013 met zijn vrouw drie weken naar 
Indonesië gekomen. Hij kocht in Malang slechts een gering aantal zaadjes, maar toen zij in 
Bali al die kunstnijverheid zagen, liet ik hem mijn smaak van houtsnijwerk zien. Hij kreeg het 
idee dat er wellicht een markt voor dit houtsnijwerk in Nederland was.  

Hij vertelde ons dat hij in 2015 zijn bedrijf aan zijn twee zonen over zou dragen en hij, naast 
zijn adviserende taak bij het bedrijf, iets om handen wilde hebben. 
Hij vertelde verder dat hij bij een bloemenveiling genoeg 
opslagruimte had en ook een stand, waar hij eventueel handgemaakt 
houtsnijwerk zou kunnen verkopen. Hij was een snelle beslisser en 
zijn keus viel op eenden en varkens, die uit droge bamboestronken 
gemaakt werden. 
Dody en zijn vrouw Lani, Suzy en ik hebben geweten wat we op 
onze schouders hadden genomen. Hij bestelde direct, zonder dat hij 
enig idee had hoeveel we moesten bestellen om één container met 
eenden en varkentjes te vullen. Als Dody er niet bij geweest was, 
dan hadden we een probleem gehad. Er moest berekend worden 
hoeveel verschillende soorten en grootten van de eendjes en 
varkentjes, die verpakt waren in speciale zakjes met opschrift 
"Troetel eend" en "Schrok Op", er besteld moesten worden. De 
berekeningen wezen uit dat de hoeveelheden die we besteld hadden 
te klein waren, want we konden slechts één container voor drie 

Foto 310 De eendjes op transport 

Foto 311 De verpakking van 
de troeteleend 
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kwart vullen. Er was echter geen tijd meer om op Bali extra Bebek (eendjes) te laten maken 
en we besloten snel nog Indonesische roeden (voor de Sinterklaas tijd) bij te bestellen om de 
container vol te krijgen. We hadden wel meer grijze haren gekregen van het vullen van 
containers. Maar met wat kunstgrepen en vereende krachten werd de container tenslotte met 
vliegenmeppers (sapoe liddies = zwarte Piet roedes) en een honderdtal rubbermatjes met de 
opdruk “WELKOM” volledig gevuld.  

Na drie weekjes op zee kwam de container in Nederland aan waar hij door de douane als 
verdacht werd aangemerkt. Ze waren echter zeer coulant door hem vrij te geven voor 
transport naar Dongen en hem daar bij Wim van Strien te controleren. Wij waren allemaal 
twee dagen lang in paniek, toen Marianne van Strien ons dit onheilsbericht per SMS liet 
weten. Wat hadden we verkeerd gedaan, misschien dat de pakjes silicagel die we tussen de 
eendjes en varkentjes hadden gedaan overal verspreid geraakt. We zaten te gissen van 
jewelste. Gelukkig bleek het loos alarm, want bij het openen van de container door de douane 
bleken diverse dozen vochtig geworden te zijn en was er wat schimmel ontstaan. Dat was 
weer veroorzaakt omdat we te weinig silicagel hadden gebruikt. De container werd 
vervolgens vrijgegeven. Nadat de lading van de container gelost was, werd de lading bij één 
van de winkels van de Boerenbond in Vught en ook in Wim’s stand op de bloemenveiling 
geëtaleerd. 
Nauwelijks hadden wij de eerste container geleverd 
of Willem bestelde voor de Kerst van 2014 een volle 
container met vogelhuisjes en kerstboompjes die 
waren gemaakt van drijfhout. We hebben toen samen 
met de leveranciers op Bali stad en land afgezocht 
naar voldoende drijfhout, maar met pijn en moeite 
konden we slechts een kleine voorraad verzamelen 
die voldoende was voor de ronde en vierkante 
huisjes. We zaten midden in de Oost Moesson (de 

Foto 312 Uitpakken van de eenden voor de display 

Foto 313 De eerste levering vogelhuisjes 
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droge tijd) en dus waren er geen overstromende rivieren. Misschien voor de volgende kerst? 
Voor deze Kerst hadden we voor een klein 
interieur kerstboompjes en tevens 3.000 stuks 
handgemaakte zinken emmers laten maken. 
Deze keer was het vol krijgen van de tweede 
container makkelijker, omdat we maten van 
huisjes en emmers precies wisten. Bovendien 
hadden we voor de drijfhout vogelhuizen 
speciale luxe dozen ontworpen. De emmers 
waren al op bestelling geleverd. Hoe de 
artistieke vogelhuisjes gaan lopen, moeten we 
nog afwachten. 
 
 

Deel 3.g.28. Nog meer rubber 
Ten tijde van de machtswisseling bij Sagustu en na het overlijden van de Heer Simonis Sr., 
verkocht zijn zoon Cristian de helft van de aandelen van het bedrijf aan de heer Vincent 
Göbel. Tijdens zijn vakantie met zijn familie in Indonesië, maakte hij van de gelegenheid 
gebruik om een bezoek te brengen aan ons en MJ. Dit bezoek resulteerde in een mooie order 
voor twee 40' containers met Off Spec. Compound A (beste kwaliteit) voor Sugianto. Als de 
kwaliteit goed was, zouden we meer orders plaatsen.  
Zodra we in het najaar van 2014 terug waren in Nederland, brachten we een 
beleefdheidsbezoek aan Simonis in Saïve. Dat was zeer genoeglijk en we constateerden ook 

Foto 314 Zinken emmers voor de Kerst 

Foto 315 Klaar om in de container te gaan (L) en het uitpakken in Nederland 

Foto 316 Het beleefdheidsbezoek aan Göbel in België 
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dat het goed ging met het bedrijf en dat de prognose voor de toekomst goed was. 
Tijdens dit onderhoud belde Suzy Sugianto met de vraag of hij toevallig nog compounds 
nodig had. Toen hij dat beaamde en na wat over en weer bellen, kwamen we tot een order 
voor twee 40' containers. Alle partijen tevreden en er volgde een heel goede Belgische lunch.  

Deel 3.g.29. Reünie Utrecht NNG 61-62 
Tijdens een van de maandelijkse postactieven borrels die door de KVMO worden gehouden in 
de Marine Club in Den Helder ontmoette ik collega Budde. De horloge- en klokkenmaker van 
weleer vertelde me dat er in oktober 2014 in de Marine Onderofficieren club in Den Helder 
een reünie zou worden gehouden van oud-opvarenden van Hr. Ms. Utrecht gedurende de 
periode NNG 61-62. Hij was één van de organisatoren van deze reünie en nodigde mij ervoor 
uit. 

Ik was er erg op gebrand om deze bijeenkomst 
mee te maken, om bepaalde gebeurtenissen, die 
indertijd op de Utrecht hadden plaatsgevonden, te 
verifiëren. Van het, in Deel 2 van mijn 
levensverhaal beschreven voorval tussen mij en 
collega Beets, wisten de oud-medeofficieren die 
in die periode ook aan boord waren, zich niets 
meer te herinneren. Dit wekte bij mij de indruk 
dat zij mij niet geloofden. 

Tijdens dit onvergetelijke samenzijn vernam 
ik, dat dit voorval bij de toentertijd mindere in 
rang dan officier zijnde bemanningsleden 
alom bekend was. De toenmalige Hofmeester 
Officier Werst wil ik bij deze danken voor een 
verklaring, die in deel 2 van dit boek is 
opgenomen. Voor mij is dit een mooie en 
geruststellende waarheidsgetrouwe afsluiting 
van mijn zoektocht. 
  

Foto 317 Mevr en meneer Ulke, destijds SGT 
koude boel 

Foto 318 Meneer Werst, destijds sgt hofmeester 
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Deel 3.g.30. Mijn moeder 
Nu we het einde naderen van mijn verhaal zou ik een grove fout maken om een wens van 
mijn moeder te vergeten. Toen ik nog een kleine jongen was bracht zij mij eens naar het 
riviertje, waar zij altijd baadde en mij lekker poedelde. Dat riviertje grensde aan een 
begraafplaats. En zij zei dan: “Hier jong wil ik ook begraven worden.” En dat is ook gebeurd. 

Iedere keer als we voor langere tijd in Indonesië zijn, bezoeken wij het graf van mijn moeder 
en dan zoekt Suzy een goede dag uit met een combinatie van een weekdag en een geschikte 
(afgestemd op het doel van de activiteit) Javaanse pasardag. 

Nadat we het graf hebben 
schoongemaakt en de 
bloemen hebben gestrooid, 
gaan we, strijk en zet, 
mampirren bij Pak No, de 
vermoedelijke jongste broer 
van mijn moeder, die in zijn 
ouderlijk huis in het dorp 
Kandat woont. 

De bezoeken naar mijn moeders rustplaats ervaren wij altijd 
met wat vreugde, omdat wij 
nog steeds gezond en goed ter 
been zijn. Na met de nodige 
bezinning en dankbaarheid 
mijn moeder te hebben 

begroet, halen we de verse 
cassave van Pak No en de 
gula Jawa (rietsuiker) bij een 
traditioneel suikerfabriekje. 
  

Foto 319 Jan Willem en Suzy bezoeken het graf van moeder 

Foto 320 Op weg naar Kandat 

Foto 321 Jan Willem met zijn 
vermoedelijke oom Pak No 

Foto 322 Zoon van Pak No rooit 
de casave 

Foto 323 Suzy in het traditionele 
suikerfabriekje 



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

 
205 

 

Deel 3.g.31. Herinnering aan Schotel in Bali 
Verder moet ik nog vertellen over een opmerkelijke ontmoeting, die mij goed deed. Deze 
ontmoeting vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de KVMO in de marineclub toen ik 
nota bene bezig was om de laatste teksten van mijn levensverhaal te schrijven. In januari 2015 
ontmoette ik daar Monique en Jouke Schotel. Als ik het mij goed herinner waren zij onze 
eerste gasten in Nusa Indah (Bali). Zij bewaren veel goede herinneringen aan hun verblijf bij 
ons. Zoiets is nou wat ik zalig vind: Het mensen naar hun zin te kunnen maken.  
Hij mailde mij om die herinneringen weer met mij te delen en in mijn antwoord stuurde ik 
hem een foto van dat bezoek: 

From: JWSZ van den Bosch 
Sent: Monday, January 12, 2015 6:32 
AM 
To: jouke schotel 
Subject: Re: ontmoeting 
 
“Beste Monique en Jouke, 
Zoals ik jullie reeds verteld had, ben ik 
bezig met mijn levensverhaal te 
schrijven, vandaar dat het bezoek van 
jullie aan Nusa Indah, wat uitgebreid 
met foto’s, vermeld staat. Natuurlijk 
moeten we ons contact weer snel 
inniger maken. Gaarne zouden we het 
adres van Pak Bagus’ zoon Udi van 
jullie willen vernemen. Het contact is 

zeer vervaagd, wellicht kan een vernieuwd weerzien vele goede herinneringen oproepen want 
de gehele opzet van het resort Tjandi Dasa hadden we met Pak Bagus geregeld. Het leveren 
van alle Rotan meubelen tot de Mercedes Benz met ADS dieselgenerator was ons toebedeeld. 
Leuke tijd! We moeten gauw elkaar weer zien, en van de gelegenheid gebruik maken, dat we 
nog goed ter been zijn, om een hernieuwd bezoek in Indonesië bij ons thuis te herhalen. 
Nu beste luitjes, tot spoedig ziens en horens, 
Suzy en JW.” 
 
From: Jouke Schotel 
To JWSZ van den Bosch 
 
“Jan Willem en Suzie, 
Wat leuk om de foto te zien van ons bezoek 
aan Nusa Indah. Bestaat het nog? Hoe ver 
ben je gevorderd met je autobiografie? Ik 
heb het indertijd ook gedaan en heb er 10 
jaar over gedaan en zo’n 25 exemplaren 
laten drukken, ten behoeve van familie en 
vriendenkring. (zie bijlagen) Met Udi heb ik 

Foto 324 Mail van Jouke Schotel aan Jan Willem 

Foto 325 Bezoek van Jouke en Monique Schotel op Bali 
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nog regelmatig contact. Hij is wel een grote “kang” geworden in Indonesië. Was enige tijd 
Vz. van het Bali Tourist Board en is Vice Vz. Indonesia Tourist Board, Hon Consul van Zd. 
Afrika en heeft veel credit gewonnen met zijn inspanning om namens Indonesië het toerisme 
weer op gang te krijgen na de bomaanslagen van 2002. Zijn e-mailadres is 
bagus.sudibya@bagus-discovery.com (Ik stuur apart wat foto’s van Bali afgelopen okt/nov 
met “we transfer”). Natuurlijk moeten wij de banden weer aanhalen, maar laten we wachten 
tot het wat beter weer is in het voorjaar. Zijn ook benieuwd waar jullie nog meer actief in zijn 
als we zo het kaartje van Suzy bekijken. 
Houden contact. 
Groetjes, 
Monique en Jouke” 
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Deel 3.h. Met Jan Willem down Memory Lane (mei 2015) 
Het volgende reisverslag is van de hand van Ellen Ulrich en beschrijft het bezoek aan vele 
locaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Jan Willem 

Deel 3.h 1. Hoe het allemaal begon 
Het begon allemaal op 29 mei 2013. Er was een 
uitje van de VOOTD naar Pampus. Ben kwam 
in gesprek met Jan Willem en hoorde zijn 
verhaal aan. Ben vond dit interessant en zei, dat 
Jan Willem dit moest opschrijven. Jan Willem 
wilde wel, maar zag dat niet zitten. Gulian was 
bereid om samen met zijn Trix een helpende 
hand te bieden. Na een poos bleek het toch wel 
een hele klus te zijn en Ben en ik gingen 
helpen. Suzy en Jan Willem wilden iets voor 
ons doen en ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet’ 
werden gevleugelde woorden. Wat er in het vat 
zat, bleek tijdens de ALV in oktober 2014; Wij 
werden met zijn vieren uitgenodigd om op 
bezoek te komen in Surabaya. We zouden dan 

in ieder geval de plaatsen die genoemd zijn in het boek bezoeken. We waren er stil van. Het 
wanneer was in drie minuten besloten; mei 2015. Nog geen twee weken later hadden we de 
tickets al in huis. Suzy liet er geen gras over groeien. 
Op 5 mei was het zo ver, we reisden af naar 
Singapore. Daar zouden we tot 8 mei blijven, 
want we hadden aangegeven dat we het fijn 
zouden vinden om daar een paar dagen te 

vertoeven. We 
kwamen daar 
over onze jetlag 
heen en hadden 
een leuke tijd. 
Dit is verder 
voor het boek 
niet interessant, 
dus doe ik daar 
verder geen 
verslag van. Op 8 mei vlogen we in de middag verder naar 
Surabaya. Daar werden we opgehaald door een dansende en 
fotograferende Suzy en een enthousiaste Jan Willem. Ze 
waren met twee auto’s.  
De chauffeur, Pur, zou de koffers naar huis brengen en Dody, 
de broer van Suzy, reed ons naar het snelste restaurant in 
Surabaya. We zaten nog niet of de schaaltjes kwamen al op 

Foto 326 Op de SS Christiaan Brunnings ontstond 
het idee. (29 mei 2013)  

Foto 327 Ons zwembad op de 19 verdieping met 
uitzicht 

Foto 328 Het snelste restaurant 
van Surabaya 
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tafel, die compleet volgestapeld werd. Het bleek, dat alleen de schaaltjes gerekend werden 
waarvan gegeten was. Na het eten gingen we naar hun huis waar we een kamer toebedeeld 
kregen en kennis maakten met Anna en Lulu, de bediendes van Jan Willem en Suzy.  
De meegebrachte cadeautjes werden uitgepakt en de fles Whisky, die Ineke (de zus van Trix) 
had meegegeven werd volgens de instructie geopend. Het was een hartelijk weerzien. 

Deel 3.h.2. Zaterdag 9 mei in Surabaya. 
Er moeten vandaag wat dingen worden geregeld. 
We hebben allemaal ons aandeel in de pot in 
euro’s aan Suzy 
gegeven en dat moet 
dus omgewisseld 
worden in roepia’s. We 
willen zelf natuurlijk 
ook wel wat geld 
wisselen.  
Suzy krijgt zoveel 
roepia’s, dat ze de 
rugtas mee moet nemen 
om het allemaal in te 

versjouwen. Ik wissel 500 euro en dat is dan zo’n zeven-en-een-half 
miljoen roepias, dat past echt niet in je portemonnee! Vandaag 
houden we het een beetje rustig.  

We bezoeken de oude haven waar 
nog houten schepen liggen, het is heel leuk en kleurrijk. Jan 
Willem hoopt dat we kunnen zien hoe koeien geladen 
worden, maar no such luck.  
Van daaruit gaan we naar de sigarettenfabriek waar we een 
rondleiding krijgen. De kretek sigaretten worden nog met 
de hand gerold. Je moet een behoorlijk minimum rollen wil 
je een volwaardig medewerker zijn. Deze fabriek biedt 
werkgelegenhe
id aan zo’n 
2000 mensen. 
Hij is door een 

familie 
gesticht, maar 
is verkocht aan 
Phillip Morris. 
In Indonesië 
wordt nog heel 
veel gerookt.  

Foto 329 Geld wisselen bij de Chinese huisbank 
van Jan Willem en Suzy 

Foto 330 Als 
multimiljonairs verlaten we 
de bank 

Foto 331 De "oude" haven van 
Surabaya 

Foto 332 De verlaten kretek fabriek 
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Wij rijden over de mooie nieuwe brug, die aan de Golden Gate 
brug doet denken, naar Madoera al waar we geroosterde eend 
gaan eten bij Bebek Sinjai Bangkalan.  
Dit is het enige gerecht dat je hier kunt eten in een gigantische 
schuur. Het is heerlijk.  
We rijden terug en voor het contrast gaan we naar Citra 
World, een zeer moderne shopping mall. Daar nemen we een 
bijzonder drankje 
en scoren Trix en 
ik onze eerste Batik 
blouse. 
Er wordt geen auto 
gehuurd, we gaan 
met de eigen auto 
en chauffeur op 
pad. We moeten 
echter wel een 

weekendtas pakken, want anders kan de bagage 
niet mee. Eén tas voor z’n tweeën, poeh, maar het 
lukt. 

Deel 3.h.3. Zondag 10 mei Van Surabaya naar Kediri 
Met moeite gaat de bagage in de auto, maar het lukt. We gaan richting Kediri om het graf van 
Jan Willem’s moeder en van opa Prentice te bezoeken.  

De eerste stop is bij een bronsgieterij, 
Ganesya. Vanwege de zondag wordt er niet 
gegoten, maar we zijn van harte welkom, Suzy 
en Jan Willem kennen deze mensen goed. We 
mogen overal rondkijken. Er worden hier 
mooie dingen gemaakt. Ik val voor de kleine 

salamandertjes en Trix ook. Er zijn twee 
sculpturen van mannetjes die een touwladder 
opklimmen, die vinden we ook enig. We 
willen die wel kopen. We krijgen ze van Suzy 

Foto 333 De brug van Madoera 
naar Surabaya 

Foto 334 Bebek Sinjai in Bangkalan heeft de 
beste eend in de regio 

Foto 335 De bronsgieterij Ganesya 

Foto 336 De aandrijving van de lintzaag in de 
timmerfabriek 
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en Jan Willem. We krijgen nog koffie en dan gaan we verder. 
Weer onderweg stoppen we ook nog bij een van de vele timmerfabrieken langs de kant van de 
weg. De arbeidsomstandigheden regelgeving blijkt ook hier geen erg hoge prioriteit te 
krijgen. 

In Mojowarno komen we bij de eerste 
missiekerk op Java. Het hek is helaas dicht, 
maar iemand op een motor stopt en verwijst ons 
naar de achteringang. Hij gaat ons voor. Suzy 
heeft haar knie opengehaald aan de autostoel en 
gaat even bij wat dames een pleister vragen. Ze 
kletst even met ze en we moeten meekomen. 

We krijgen een demonstratie van Aloe (rijst). 
Dit is een ritmisch stampen met stokken in een 
bak (rijst stampen) waarbij gezongen wordt. 
Suzy zingt enthousiast mee! Na de demonstratie 
(en een donatie) mogen we de kerk bezoeken. 
Het is een leuke Christelijke kerk zonder orgel, 
maar met een gamelan orkest. We mogen ook 
de klokkentoren in, want er is hier een klok die 
nog door koningin Wilhelmina is geschonken. 
De klok werkt echter niet meer, maar het uitzicht vanuit de toren is fantastisch. Wat is dit een 
bijzonder moment. Een kers op de taart. 

Na de lunch kopen we bloemblaadjes voor een ritueel op het graf 
van Jan Willem’s moeder. Als we bij het graf zijn, maakt Pur het 
graf een beetje schoon en doet de bloemblaadjes in een bak 
water. Jan Willem spreekt zijn moeder in het Indonesisch toe en 
vertaalt dat voor ons. Hij stelt ons aan zijn moeder voor en bidt. 
Dan verdelen Suzy 
en hij wat 
bloemblaadjes over 
haar graf, wij 
worden ook 
uitgenodigd om 
bloemen te 
verdelen. Het is een 
bijzonder moment, 
ontroerend. Van de 
boom, die Jan 
Willen bij zijn 

Foto 337 De kerk in Mojowarno 

Foto 338 Nadat het was voorgedaan kwamen wij 
aan de beurt 

Foto 339 Bloemen voor moeder 

Foto 340 Bij het graf van Jan Willem's moeder 
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moeder heeft geplant, valt een blad, zij zien dat als een goedkeuring voor ons bezoek. 
Weer onderweg bezoeken ook nog een kleine 
rietsuikerfabriek, een familiegebeuren. Heel 
leuk om te zien hoe dat allemaal in zijn werk 
gaat. En daarna een kwekerij van een speciale 
palmboom, waar 
Jan Willem vooral 
geïnteresseerd is 
hoe men die 
kweekt. Alleen Ben 
en hij stappen nog 
uit. 
Tot slot gaan we 
nog naar een ander 

kerkhof waar het graf is van opa Prentice, dat blijkt direct bij de 
ingang. Hier wordt ook een kleine ceremonie gehouden en het 
restant van de bloemen worden hier neergelegd. 
Het is al laat en we hebben het nu wel een beetje gehad. Even 
opfrissen in het Lotus Garden hotel in Kediri en dan gaan we saté 
eten bij Pak Siboen. 

Deel 3.h.4. Maandag 11 Mei vanuit Kediri 
Als we na het ontbijt op elkaar zitten te wachten 
bij de receptie komen er allemaal mensen aan in 
het hotel. Er blijkt een feest te zijn om het eind van 
het schooljaar te vieren. Suzy gaat naast een rijtje 
prachtig geklede dames staan die de gasten 
verwelkomen en iedereen geeft haar ook een hand. 
Ze denken waarschijnlijk: ‘Wie is dat is 
vredesnaam?’ Het is wel grappig. Vandaag staat 
een bezoek aan de Gunung Kelud op het 
programma. Dit is een berg met een waterval 
(Dolo).  
Onderweg zien we een kar met een zeboe en een 

Foto 341 Suikerfabriek 

Foto 342 Bij het graf van opa 
Prentice 

Foto 343 Trix en Suzy op de bok 

Foto 344 De rubber zolen die de hoeven moeten beschermen tegen slijtage 
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karbouw ervoor. Dit moet nader bekeken worden en we gaan aan de kant. Suzy en Trix 
mogen op de bok klimmen. Suzy krijgt een kontje, maar Trix mag via een laddertje omhoog 

klimmen. Ik mag er ook bij, maar bedank voor de 
eer. De dieren hebben een soort slofjes aan om hun 
hoeven te beschermen. Later blijkt dat Suzy en Jan 
Willem dit soort slofjes van rubber maken voor de 
(stal) koeien in Nederland.  
We stoppen bij de ingang van het natuurpark van 
de Kelud,want daar is een kraampje met doerians 
die wij moeten proeven. Gulian, Trix en ik vinden 
het niet echt lekker.  
Jan Willem is in gesprek geraakt met een man die 
ananassen kweekt. Zijn land is op weg naar de 
berg en we mogen 
even kijken. Hij 
legt uit hoe het in 
zijn werk gaat en 
‘slacht’ een ananas 
voor ons. Verser 
kan het niet! 
Heerlijk. 
We moeten veel 
verder van de top 
af parkeren dan 

verwacht. In 2013 is er nog een 
uitbarsting geweest en 
daardoor is de weg erg 
beschadigd. Jan Willem blijft 
in de auto. We kunnen met een 
motor een stuk van de weg omhoog. Het kost bijna niets, dus 
we besluiten om het te doen. Ben, Trix en Gulian zijn al gaan 
lopen, maar die worden later ook opgepikt. Ben wilde niet, 
maar omdat hij als enige overbleef, is hij toch maar opgestapt. 
Het was een best 
eind. Het stuk wat 
je verder moest 
klimmen was ook 
nog lang en ik heb 
het ternauwernood 
gered. Trix voelde 
zich niet lekker en 
zij en Gulian zijn 
eerder terug 

gegaan. Toen we terug waren bij de auto werd Trix 

Foto 345 Het vruchtvlees van de doerian 

Foto 347 Trix laat het zich smaken  

Foto 349 Door de uitbarsting van 
2013 is de weg grotendeels weg 

Foto 346 Jan Willem wil het ook leren 

Foto 348 De "pluimgeschoten" rietsuikervelden 
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op de achterbank geïnstalleerd, zodat zij een uurtje kon slapen. Wij dronken thee bij een 
Warong. Wij Blanda’s zijn erg in trek, we worden regelmatig gevraagd of we op de foto 
willen met Indonesiërs. 
Trix is weer een beetje opgeknapt en we gaan weer rijden. Jan Willem wil een andere weg 
terug. Het is een schitterende weg, maar wel smal en niet zo best. We komen bij een kampong 
uit. Welke kant we ook op gaan, we komen er niet meer uit. Ze zijn een nieuwe weg aan het 
maken, waar we dus niet op mogen. Er zit niets anders op dan terug te gaan.  
Onderweg zien we een mobiele rijstpelmachine. 
Daar moeten die techneuten natuurlijk even met 
hun neus bovenop gaan staan.  

Daardoor zijn we 
laat bij Poh Serang 
(een kopie van 
Lourdes). Het was 
ook nog even 
zoeken en als we 
de auto parkeren, 
begint het te gieten. 
Er worden ergens 
paraplu’s voor ons te voorschijn getrokken en dan kunnen we 
gaan. We steken een paar kaarsjes aan en lopen dan de 
kruisgang langs beeldengroepen. Het is heel bijzonder. Het is 
bijna donker als we klaar zijn. We mogen een andere uitgang 
uit die dichter bij is, dat is wel fijn, want dan hoeven we 
tenminste niet het hele eind terug te lopen. We eten in het 
hotel. Het was een lange dag en we zijn allemaal vermoeid 
door de indrukken die we hebben opgedaan en dus gaan we 
allemaal vroeg naar bed. 

Deel 3.h.5. Dinsdag 12 mei van Kediri naar Malan 
We verzamelen ons bij het ontbijt en eten gezellig samen. Dan gaan we onze spullen 
verzamelen en in de auto laden. We trekken verder en komen niet terug naar dit hotel. 
We gaan eerst op bezoek bij een tahoe fabriekje, Jan Willem hoopt dat we hier even mogen 
kijken, maar de eigenaar is er niet en we mogen niet achter kijken. Suzy koopt echter wel 
verschillende dingen om ons te laten proeven. Kediri is de stad van de tahu.  

Foto 350 De mobiele rijstpeller 

Foto 351 De Maria grot 

Foto 352 De winkel van de Tahu fabriek met de Getuk Pisang 
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Vandaag hebben we een lange rit voor de boeg, het reisdoel is Malang. We rijden over de 
hoogvlakte van de Kelud.  

De route is fantastisch mooi en we stoppen op 
een plek waar we een prachtig uitzicht hebben 
over de sawah’s. 
Ook stoppen we 
bij een 

steenbrekerij, 
waar stenen in 

vier 
verschillende 

grootten tot een 
soort grind 

worden 
gebroken. We 

verbazen ons over het feit dat de mannen op teenslippers en 
zelfs op blote voeten over de scherpe stenen lopen en ook geen 
gehoorbeschermers dragen. In Wlingi zoeken we een 
restaurant, dat is nog niet zo eenvoudig, Pur moet het diverse 
keren vragen en weet het pas te vinden na aanwijzingen van de 
politie. Het eten is wel erg lekker en bovendien goedkoop. Dat 
is ook al iets waar we ons steeds weer over verbazen, hoe 
goedkoop alles hier is. 

Jan Willem denkt het graf van zijn vader te 
hebben gevonden in Trenggalek. Er is hier een 
graf van een Nederlander. Daar gaan we dus 
naar toe. De datum klopt volgens Jan Willem, 
maar de naam niet. We hebben er weinig 
fiducie in en als we met veel kunst en vliegwerk 
de steen een beetje schoon weten te krijgen is 
het jaartal niet 1932 maar 1832. De naam is J.A. 
Rocier en lijkt bij benadering niet op Van den 
Bosch. Jammer, maar een afvinken is ook een 
resultaat. We zitten nog maar net in de auto of 
de sluizen van de hemel gaan open. 
Vannacht logeren we in het Swissbelinn hotel. 
We zullen elkaar in de lobby treffen om bij een 

traditionele chinees, Pot 21, te gaan eten. Deze is echter gesloten en dus eten we saté bij 
Siboe. Heerlijk. Trix en Gulian gaan bij terugkomst meteen naar hun kamer. De rest drinkt 
nog iets in de bar, waar een zangeres staat te zingen bij een piano. Suzy gaat gezellig even 
meedoen. 
  

Foto 353 De sawahs 

Foto 354 Pur wordt het rijstveld 
ingestuurd om wat voor ons te 
plukken 

Foto 355 Op de voorgrond het “verkeerde” graf van 
Jan Willems vader 



Deel 3.h. Met Jan Willem down Memory Lane (mei 2015) 

 
215 

 

Deel 3.h.6. Woensdag 13 mei van Malang naar Kalibaru 
Je kunt goed merken dat Java overwegend 
Islamitisch is, elke ochtend vroeg worden we 
gewekt door het ‘gezang’ van de man van de 
moskee. Gedurende de loop van de dag hoor je 
herhaaldelijk oproepen tot het gebed, maar dan 
heb je er minder erg in dan om vier uur ’s 
ochtends. Onderweg is er meestal geen drank 
verkrijgbaar, alleen maar in de hotels. Het 
reisdoel van vandaag is Kalibaru. Onderweg is 
er geen betrouwbaar adres om te lunchen, dus 
we kopen voor het vertrek een paar porties nasi 
pincuk. 

We gaan naar Jan Willem zijn voormalige 
school. Bij de administratie mogen we de 
oude boeken inzien, waar Jan Willem in het 
verleden ook al eens in had zitten zoeken naar 
zijn naam. Zorgvuldig wordt er in de boeken 
gezocht, maar helaas, geen Jan Willem. We 
kunnen vaststellen dat iedereen in het boek 
werd opgeschreven, of je nu schoolgeld 
betaalde of niet. We komen echter wel de 
namen van Boebi Kater en Freddy de Vos 
tegen. Tegen betaling is de administratie 
bereid om deze pagina’s voor ons te copiëren. 
Ik moet even naar het toilet en kan zo een 
beetje van de school zien. Het is een schitterend gebouw, met veel groen er omheen. 

Onderweg stoppen 
we ongepland bij 

een 
dakpannenfabriekje 
We mogen het 
proces even zien. 
Er liggen 
afgewogen moppen 
klei die in een mal 
gaan. Twee dames 
staan de klei in de 
mal te persen. Het 
is zwaar werk. 
Eerst worden de 

pannen in de zon gedroogd en dan worden ze in een oven 
gebakken.  

Foto 356 Onze lunch vooor wordt klaar gemaakt 

Foto 357 De fraterschool van Jan Willem in malang 

Foto 358 Een van de twee 
productiemedewerksters van de 
dakpannenfabriek 

Foto 359 In de zon worden ze eerst gedroogd voor 
ze de oven in gaan 
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De volgende stop is bij Pa Pon. Deze man zoekt bediendes voor 
Suzy, als zij weer iemand nodig heeft. De bedoeling is dat wij 
hier haar nieuwe meisje gaan treffen, maar er is een 
misverstand en het meisje, Ella, is er niet. Pa Pon heeft een 
Salak (snakefruit) plantage. Hij neemt ons mee achter het huis, 
waar de Salak bomen groeien en hij plukt een zak vol fruit voor 
Suzy. Je moet wel oppassen want de bomen (een laag soort 
palm) hebben lelijke doorns. We krijgen koffie en moeten met 
de hele familie op de foto.  
Kennelijk is de ontmoeting met een Blanda een vorm van 
status. Pa Pon heeft geregeld, dat iemand ons het groeiproces 
van de Salak gaat uitleggen, daarvoor moeten wij naar een 
andere locatie. Deze man legt het goed uit en wat hij niet met 
woorden kan uitleggen, laat hij ons zien. Hij heeft zijn 
dochtertje meegenomen en die moet met ons op de foto. 
We rijden verder door een prachtig landschap en door vele 
desa’s. Bij de rivier gaan we over een smal weggetje naar 

beneden om daar onze eerder gekochte nasi op te gaan eten. Er zijn mannen aan het werk om 
het grind uit de rivier te winnen. Uiteraard 
moeten die techneuten daar ook even gaan 
kijken. 
De weg gaat nu verder door de bergen en 
wordt hoe langer hoe bochtiger, dit is de ‘poot 
van Smeru’. Eindelijk zijn we dan in 
Kalibaru. Het resort is het bezit van de een 
vriendin van Suzy. Deze vriendin is de 
dochter van de oprichter van het bedrijf dat 
Jan Willem al jaren geleden via Alex heeft 
leren kennen. We worden er heel hartelijk 
ontvangen. De huisjes zijn heel eenvoudig en 
hebben geen airco, maar wel een fan. We eten 

Foto 360 Pa Pon bij de 
Salakpalmplantage in zijn 
achtertuin 

Foto 361 De kunstmatige insiminatie voor de vruchtvorming van de Salakpalm 

Foto 362 Het vernuftige sorteersysteem voor de stenen 
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met elkaar in het restaurant, dat aan drie kanten open is. Ben, Suzy en Jan Willem blijven nog 
zitten, maar de rest gaat lekker alvast naar bed. 

Deel 3.h.7. Donderdag 14 mei plantagebezoek 

Vandaag gaan we een halve dag op pad, want er moet vanmiddag gerust worden door de Ijen-
gangers, zij moeten vannacht om half twaalf op, want het vertrek is om 12 uur. We doen de 
plantagetoer naar de Glenmore plantage. Onze gids is Yogi. Pur is met onze auto terug naar 
huis en wij worden de komende dagen met een Landrover Defender vervoerd. Een 
rubberplantage heeft meestal bijproducten, die meer seizoensgevoelig zijn. Deze plantage 
heeft naast de rubber, koffie, cacao en nootmuskaat. Als schaduwbomen voor de koffie zijn 
pomelo’s geplant. Yogi legt ons in het Nederlands uit hoe het allemaal werkt. Hij heeft 
zichzelf Nederlands geleerd wat wij heel knap vinden.  

We bezoeken ook de rubberfabriek. We moeten een beetje opschieten, want het is 
Hemelvaartsdag en ook hier is dit een (gedeeltelijk) vrije dag. Er is nog net genoeg tijd om 
een stukje van het proces van de rubberverwerking te zien. De rest vertelt Yogi gewoon. We 
lopen ook door het deel van de fabriek waar de bijproducten verwerkt worden. Het is een 
leerzame ochtend. We krijgen nog koffie op de veranda van de planterswoning. Deze woning 
mogen we even bekijken, al is er weinig origineels meer aanwezig.  

Foto 363 Koffie, cacao en rubber op de plantage 

Foto 364 De verwerking van de latex in de fabriek 
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De huidige eigenaar is een Chinees en hij woont hier niet. Het huis wordt kennelijk gebruikt 
om stagiaires en zo te huisvesten. 

Wij zitten in het oude resort (Margo Utomo Plantation), er is ook een 
nieuw resort (Margo Utomo Hillview), dat Suzy ons wil laten zien. 
Dit is kleiner dan het onze, moderner, maar minder knus. De eetzaal 
is echter veel groter en minder gezellig dan het onze. We zijn het er 
over eens dat wij de beste plek hebben. We lunchen hier. We willen 
dat Yogi mee eet, maar dat wil hij niet. Behalve gids is hij ook ober 
in dit restaurant en hij vindt het niet correct als hij zich hier zou laten 
bedienen. Op een gegeven moment komt er een gast langs lopen en 
die zegt tegen Yogi: ´Ha, sukkel.´ Yogi lacht een beetje 
schaapachtig, maar wij zijn allemaal zeer verontwaardigd, de man is 
zelf een sukkel! Er wordt Yogi geadviseerd om wat terug te zeggen, 
maar dat is bij nader inzien niet zo’n goed plan. Als de man gaat 
klagen, raakt Yogi misschien zijn baan nog kwijt. We zitten hier nog 
over te praten als de man terugkomt met zijn vrouw en zo dicht 
mogelijk bij ons gaat zitten. We hopen maar dat hij goed heeft 

kunnen horen hoe wij over hem dachten. Je bent te gast in een land, 
het is niet echt fraai om zo tegen je gastheren te spreken. 
We zetten Yogi onderweg even af en wij gaan verder naar het huis 
van oma Prentice. Het is nu  het bezit van Thany, de zoon van 
Alex, die inmiddels is overleden. Hij wist niet dat wij zouden 
komen en hij voelt zich overvallen door ons. Met tegenzin laat hij 
ons binnen en mogen wij het portret van opa Prentice zien en 
fotograferen. Het blijkt nu, dat oma Prentice hier in Kalibaru 
begraven ligt. Thany laat ons het graf zien. Het is in een huisje 
direct bij de ingang van de begraafplaats. Zij wordt geflankeerd 
door Alex aan de rechterzijde en Alex’ vrouw aan de linkerzijde. 
Jan Willem is zichtbaar ontroerd. Hij spreekt oma toe en spreekt 
een gebed uit. Hij spreekt de hoop uit dat zij zijn echte oma is. Als 
dat zo is dan was Alex de oom van Jan Willem. Trix en ik plukken 

Foto 365 De voorzieningen voor de verwerking van koffie en cacao 

Foto 366 Het zwembad 
van Margo Utomo 
Hillview 

Foto 367 Jan Willem en Suzy 
met Thany bij het graf van 
oma Prentice (m) en Alex (r) 
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een bloemetje, dat Jan Willem op het graf legt. We gaan terug naar het resort. Jan Willem is 
bekaf en gaat een poosje liggen. De rest gaat met Suzy mee om de kleine plantage en de 
‘palmsuikerfabriek’ van het resort te bekijken. Dat is erg leuk. Er is ook een stal vol 
Nederlandse koeien. Zij maken hier hun eigen kaas (mozzerella). 
Idee van Suzy: Zij spreekt het vermoeden uit, dat Jan Willem’s moeder of een onwettig kind 
of een kind uit een eerder huwelijk van oma Prentice is. Oma Prentice heeft namelijk zwaar 
bevochten dat Jan Willem door zijn vader geëcht zou worden. Jan Willem zijn moeder heeft 
nooit iets willen zeggen. Het klinkt heel aannemelijk. Door de vroege dood van zijn vader 
heeft Jan Willem toch een beetje een vreemde jeugd gehad, maar hij is in elk geval wel 
verzorgd achtergebleven. Opa en oma Prentice hebben zich altijd om hem bekommerd. Het 
zou mooi zijn als het zo was, maar daar zal nooit een antwoord meer op kunnen komen. 
Iedereen gaat nu in de ruststand. We gaan lekker even zwemmen. Na het eten gaan we 
allemaal naar bed, al is het nog niet eens acht uur. 

Deel 3.h.8. Vrijdag 15 mei de beklimming van de Ijen 
Het is een rare nacht, om half twaalf loopt de wekker af. Ben, Suzy en Gulian moeten eruit, 
zodat zij om twaalf uur klaar kunnen staan voor de beklimming van de Ijen. Zij gaan naar het 
‘Blue Fire’ kijken. Trix en ik hadden ook wel meegewild, maar de trip is erg zwaar en in het 
donker over een ongeplaveide weg is voor mij niet verstandig. Trix durft het ook niet aan. Jan 
Willem zal goed voor ‘zijn’ meisjes zorgen. Dat begint al bij het ontbijt.  
Na het ontbijt lopen we naar de Pasar waar Jan 
Willem ons de meest uiteenlopende zaken wat 
betreft eten laat zien. Hij zit overal met zijn 
vingers aan, wat niet elke koopvrouw zo op 
prijs stelt! Trix en ik zijn een 
bezienswaardigheid en ik wordt regelmatig 
betast, zelfs aan mijn benen. Daarna zoekt Jan 
Willem een dogcar. Hij komt een prijs overeen 
en we mogen met zijn allen in het kleine 
karretje. Het arme paardje, het heeft heel wat 
gewicht te trekken. We moeten zo dicht 

mogelijk boven de as gaan zitten, anders komt 
het paardje los van de grond…..Na het leuke 
ritje lopen we terug naar het resort en gaan aan 
de koffie.  
Om half twaalf komen de Ijen-gangers weer 
terug. Het is zeer de moeite waard geweest, 
maar enorm zwaar. Ze waren het er over eens 
dat Trix en ik dat niet gekund zouden hebben. 
Het is goed te horen, dat we niet voor niets 
achter zijn gebleven. Ze waren ’s nachts met 

Foto 368 Met Jan Willem in de dogcar 

Foto 369 Het grote assortiment aan kroepoek op de 
Pasar 
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120 km per uur in de landrover door de dorpen geracet.  
Ari was hun gids, een sympathieke, 
behulpzame vent. Het was enorm druk op 
het smalle stenige pad. Het was een feestdag, 
dus het barstte van de Indonesiërs, 
schoolkinderen en toeristen. Ben ging zoals 
gewoonlijk voorop. Hij werd door Gulian en 
Suzy, de generaal genoemd. Hij stond 
regelmatig, het liefst ergens bovenop, op zijn 
‘troepen’ te wachten. Om half drie zijn ze 
met de beklimming begonnen en om half vijf 
waren ze in de krater, een netto stijging en 
daling van zo’n 100 meter. Vooral de 
afdaling van de kraterrand naar de bodem 
was heel erg zwaar, dan brak je zowat je 
benen. Het Blue Fire was prachtig, helaas 

heel moeilijk te vangen in een foto. Ben is met Ari wat dichter bij het Blue Fire geweest, in de 
rook. Dat was stikken. Als je ademde kreeg je de giftige rook binnen en als je niet ademde 
stikte je ook. (Zijn kleding stinkt na enkele wasbeurten nog steeds naar zwavel.) Om de 
giftige gassen een beetje af te voeren zijn er pijpen in de grond gedreven, de zwaveldamp die 
daar uit komt brandt en is het Blue Fire. Te midden van al de toeristen moesten de 
mijnwerkers gewoon hun werk doen. De mensen gingen gelukkig wel opzij voor deze 
hardwerkende mensen. Zij dragen 2 x per dag 60-80 kilo zwavel eerst naar boven uit de krater 
en dan naar beneden naar het weegpunt. Zij dragen de lading in twee manden aan een stok. Zij 
verdienen daar zo’n zes euro per dag mee. 
Ben heeft zo’n lading even op zijn schouder 
gehad, die moesten ze er wel voor hem 
optillen en hij was blij dat hij het na een 
minuut of twee weer neer mocht zetten. Het 
werk is zwaar en ook zeer ongezond. De 
mijnwerkers worden gemiddeld maar 40 jaar 
oud. Jonge kinderen beginnen al met 
‘oefenmanden’ waarvan het gewicht steeds 
zwaarder wordt gemaakt tot zij de minimaal 
60 kilo kunnen dragen. Er werken hier zo’n 
200 tot 300 man. Sommige mijnwerkers 
worden gids, veel minder zwaar werk en het 
verdient ook beter. De zwavel wordt 
gebruikt bij de rubber- en suikerfabricage. Er 
is ook een kratermeer. Dat is 40 graden Celsius en 800 meter diep. Het meest zure water in de 
wereld met een Ph van 0,5. De kleur van het water is groen en er drijven gele slierten zwavel 
in. De weg terug is heel zwaar. Ben ziet nu bij daglicht grotere boomvarens dan die we in 
Nieuw Zeeland hebben gezien. Ze hebben zich verbaasd over het schoeisel dat hier op de berg 
werd gedragen, dat ging van bergschoenen naar kantoorschoenen en van teenslippers naar 
gympies…. 

Foto 370 Het kratermeer, de zwavel en het blue fire van 
de Ijen 

Foto 371 Ben lacht wel maar is niet echt blij 
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We lunchen met elkaar en gaan dan in de ruststand. Ben, Suzy en ik laten ons masseren. 
Na een rustige middag eten we samen en gaan om half negen al naar bed. 

Deel 3.h.9. Zaterdag 16 mei van Kalibaru naar Sukamade  
Het is alweer een feestdag. Het is de dag dat Mohammed van Medina naar Mekka is gegaan. 

Suzy heeft bij het ontbijt voor ons een 
speciale pap laten maken; Bubur Sumsum of 
wel Bubur Madoera. Het is gemalen rijst met 
kokosmelk en palmsuiker. Het is best lekker. 
Vandaag gaan we naar Sukamade om 
schildpadden te bekijken. We gaan met twee 
landrovers, want dat is wat comfortabeler 
voor ons. Ik zit met Suzy en Jan Willem in 
een wagen en Ben, Trix en Gulian zitten met 
Sutris, onze gids in de andere.  

We rijden een prachtige route langs de 
irrigatiekanalen die de Hollanders nog hebben 
aangelegd. We stoppen op verschillende 
plaatsen als we iets zien wat de moeite waard 
is, zoals de sluisjes en de eenden. We 
bezoeken een strand (Rajek Wesi) om het 
Rode eiland te zien. Het is heel groen, maar 
de grond is volgens Sutris rood. Het is heel 
druk, maar er zijn relatief weinig mensen in 
het water, we ‘moeten’ weer met allerlei 
mensen op de foto. We blijven niet lang. De 
weg leidt door verschillende plantages en 
desa’s, waar de werkers die op de plantages werken wonen.  

We komen bij een hele smalle en slechte weg. 
Diepe kuilen en grote stenen. Dit is het 
natuurgebied Meru Bederi. We zitten achter 
een off-the-road club en dat schiet niet echt 
op. Onze chauffeur herkende Thani, de ‘neef’ 
van Jan Willem, die een paar auto’s voor ons 
rijdt. Als we weer eens stil staan loopt Jan 
Willem er even heen. Bij een controlepost laat 
de club ons passeren, nu kunnen we wat beter 
opschieten.  
We arriveren bij een rubberfabriekje. Daar 
staan wat gebouwen waarin de slaapzaaltjes 
zijn. Het is nogal primitief. De zaaltjes 

Foto 372 De Hollandse irrigatie systemen 

Foto 373 De tweede Defender volgt door de rivier  

Foto 374 Ons onderkomen in Sukamada 
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hebben elk vijf bedden, maar omdat het niet druk is kunnen we per stel in een zaaltje. De 
badkamer heeft alleen koud water voor de douche, een toilet en een mandi bak, geen wastafel. 
Er is alleen licht van 4.00 tot 5.30 en van 18.00 tot 22.00 u. Verder is er dan een soort 
noodverlichting van ledlampjes. We hadden onze lunch meegekregen en die eten we op de 
veranda op.  
We doen een beetje rustig aan, want het kan 
vanavond nogal laat worden. We eten bijtijds 
en gaan dan nog verder op de slechte weg, 
naar het strand. We horen dat zij uiterlijk tot 
12 uur op een schildpad wachten en dan ga je 
terug. We hopen maar dat we niet zo lang 
hoeven te wachten en zeker niet tevergeefs. 
We hebben geluk, als we op het strand komen 
is er al een schildpad eieren aan het leggen. 
Het is een gedrang om in de juiste positie te 
komen om een foto te maken en als je geen 
toestel in je handen hebt heb je pech, je komt 
er dan niet echt bij. We zien haar de eieren 
toedekken, maar we wachten niet tot ze klaar 
is en naar het water teruggaat, dat kan nog 
uren duren en morgen moeten we weer vroeg op. Even voor tien uur zijn we terug bij de 
plantage. Ben en Gulian drinken nog een biertje maar de rest gaat naar bed. 

Deel 3.h.10. Zondag 17 mei van Sukamade naar Kalibaru 
We zijn vroeg op. Vanmorgen gaan we na het ontbijt eerst weer naar 
het strand, dan zien we hoe de babyschildpadjes uitgezet worden. 
We moeten onze spullen meteen meenemen, want we komen hier 
niet meer terug. Op het strand blijkt, dat ieder groepje een emmer 
met zo’n 30 schildpadjes krijgt, die je zelf uit mag zetten. 
Superschattig! Suzy wil wat overenthousiast met een schildpadje op 
de foto en heeft geen erg in een grote golf, die dus lekker over haar 
heen spoelt…tot aan 
haar korte broek 
lekker nat! We 
mogen nog even in 
de ‘incubator’, de 
ruimte waar de 
opgegraven eieren 
herbegraven worden 

en kunstmatig op 27 graden Celsius worden 
gehouden, dat is de ideale temperatuur om 
ongeveer 50/50 mannetjes en vrouwtjes te 
krijgen. ‘Onze’ eieren zijn al begraven, het 
waren er 96.  

Foto 375 De schildpad was al bezig met het afleveren 
van zijn nageslacht 

Foto 377 De incubator met de opgegraven legsels 

Foto 376 Het uitzetten van 
de nieuwe generatie 
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Terug bij de wagens gaan we snel, want anders komen we weer tussen de off-the-road club te 
zitten, die hier bij het schildpaddencentrum heeft overnacht. Thani roept Jan Willem nog aan, 

wat een enthousiasme. We moesten gisteren op de heenweg met de auto’s door een rivier naar 
de overkant, maar dat was gebeurd voordat we er erg in hadden. Dus spreken we nu af, dat de 
wagen van Ben het eerst door de rivier gaat en dat wij zullen wachten op het fluitsignaal, 
zodat Ben en Trix ons kunnen fotograferen en filmen. Zo gezegd, zo gedaan. Na het tweede 
signaal (het eerste horen we niet) gaan we te water. Aan de overkant willen we de oever op, 
maar die is heel modderig en met diepe sporen, dus we lopen vast. Slamet, onze chauffeur, 
laat de auto terug in de rivier zakken om een nieuwe aanloop te nemen, maar komt vast te 
staan in de rivier.  
De eerste wagen gaat naar achteren en er 
wordt een kabel aangebracht. Suzy is bang, 
want de rivier stroomt zo snel en zij kan niet 
zwemmen. Ik zeg dat het water heel ondiep 
is, al loopt het nu wel de wagen in, ik kan nog 
net de tassen redden. Jan Willem zit 
doodgemoedereerd het ene koekje na het 
andere naar binnen te schuiven. De 

coördinatie is niet goed. De eerste wagen 
schiet vooruit en de kabel knapt, gelukkig 
geen gewonden. De eerste wagen gaat nu 
terug naar de overkant en gaat aan onze 
achterkant trekken. Nu is er wel coördinatie 
en de wagen komt los. Inmiddels hebben we 
publiek gekregen van een andere auto die ook 

Foto 378 De doorwaadbare plaats is soms wat halsstarig 

Foto 380 De visvangst wordt door de vrouwen uit de 
nettten gehaald 

Foto 379 De visser zelf rust uit van de vermoeiende 
arbeid 
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terug wil naar de bewoonde wereld. De eerste wagen gaat weer op de kant en wij volgen, nu 
met goed gevolg. Als wij nog even de boel staan te controleren komt de andere auto er aan. 
Ze hadden een hoop lol om ons, maar komen zelf ook vast te zitten en moeten ook door ons 
losgetrokken worden, ha ha! 
We gaan verder, maar een eind verder stopt de voorste wagen, er wordt naar de auto gekeken 
en zij blijken een gebroken bladveer te hebben. Heel behoedzaam rijden we verder tot we 
weer in de bewoonde wereld zijn. Suzy en Jan Willem rijden met de auto’s mee naar een 
strandje om de wagen provisorisch te (laten) maken. De rest gaat met Sutris wandelen. Het is 
wel lekker om je benen even te strekken. Als ook wij op het strandje aankomen is de wagen 
klaar, maar we drinken eerst nog wat bij een warong. We rijden dezelfde weg als die we 
gisteren hebben gereden, maar nu omgekeerd. 

Op het resort blijkt, dat we fijn onze eigen 
kamers nog hebben. We hebben een lichte 
lunch en gaan dan lekker onze eigen gang. 
Die avond eten we bij de Chinees. Het is 
dichtbij, dus we lopen. Suzy bestelt saté bij 
een straatventer, wat we gewoon bij de 
Chinees opeten. Ze bestelt drie gerechten die 
we met elkaar delen. Er is meer dan genoeg. 
We hadden gedacht dat het wel mee zou 
vallen met de geluidsoverlast, maar het lawaai 
is bij tijden overdonderend. We gaan dus 
direct na het eten terug naar het resort, waar 
we nog even koffie drinken. Morgen komt er 

een busje met chauffeur, die ons naar Bali zal brengen. 

Deel 3.h.11. Maandag 18 mei van Kalibaru naar Sanur op Bali 
Vandaag gaan we richting Bali. Suzy heeft een negen-persoonsbusje met chauffeur gehuurd. 
We zitten nu dus aardig ruim. We rijden richting Banyuwangi. Jan Willem vraagt of we 
onderweg een Chinese tempel willen zien. Dat willen we wel.  
We moeten onze schoenen uit voor we naar 
binnen gaan. We worden rondgeleid door 
Ling Ling de beheerster (eigenares, 
priesteres?), zij spreekt heel weinig Engels, 
dus Suzy moet voor ons vertalen. De tempel 
is volgend jaar 100 jaar oud. Er liggen hier 
twee houten halve bollen. Je kunt aan de 
goden een vraag stellen. Je gooit dan de 
bollen omhoog en aan hoe ze vallen kun je 
zien of het gunstig is of niet. Als er twee 
platten boven liggen, dan mag je de vraag 
later nog eens stellen. Liggen er twee bollen 
boven, dan is het een definitief nee. Om en 
om betekent een ja. Suzy vraagt of Ben en zij 

Foto 381 Onze bungalows vanaf het zwembad 

Foto 382 De Tik Liong Tian temple in Rogojampi 
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een reisbureau kunnen beginnen, het antwoord is ja, maar dat wil niet zeggen dat ze het 
moeten gaan doen……De tempel is een complex van zaaltjes en altaren, gewijd aan Buddha, 
Confucius en Tao. Daarnaast zijn er nog altaartjes voor specifieke dingen, zoals ziekte en 
dood. Er zijn open binnenplaatsen met wierook vaten. Daar steek je eerst wierook aan, want 
de rook gaat dan direct naar boven. Daarna steek je wierook aan bij het altaar van de godheid, 
die jij aanbidt. De tempel is vol symboliek.  

De ruimtes liggen achter elkaar en er zijn diverse 
af- en opstapjes die niet altijd even duidelijk zijn. 
Gulian mist een afstapje en gaat languit op zijn 
knieën, we schrikken ons rot. Hij blijft even op de 
grond zitten, want hij is behoorlijk geschrokken en 
duizelig. Iemand schiet toe met een bekertje water. 
Gelukkig heeft Gulian 
niets gebroken, maar hij 
blijft toch wel even last 
houden van zijn knieën. 
Als offerande kun je 
buiten wierook en 
kaarsen ook nepgeld 

kopen.  
Dat wordt in een oventje op het voorplein verbrand, zodat de rook 
meteen naar de goden kan gaan. Ling Ling en haar man Budianto 
nodigen ons uit om wat water te drinken en om iets te snoepen van 
de diverse Chinese koekjes die op tafel liggen. Normaal is er geen 
eten in de tempel, maar hun dochter trouwt vandaag en dan voed 
je de gasten. In dit geval zijn wij dat. We gaan nu verder naar de 
ferry, in Ketapang, die ons naar Bali zal brengen.  
Als we aan komen rijden kunnen we meteen de ferry op en even 
later zijn we al los. Dat is een boffie. 
De trip duurt een half uurtje, maar we moeten bij aankomst een poosje wachten tot er een 
aanlegplaats vrij komt. 

Foto 383 De tempeltjes zijn gegroepeerd rond 
een binnenplaatsje 

Foto 384 Nepgeld wordt in de 
oven geofferd 

Foto 385 Het vertrek vanaf Java (l) en de aankomst op Bali (r) 
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Er is een uur tijdsverschil op Bali (een uur later). We rijden nog niet zo lang of de chauffeur 
gaat net na een politieauto aan de kant. We vragen ons verbaasd af wat er aan de hand is. De 
chauffeur heeft de politie 20.000Rph ‘sigarettengeld’ (smeergeld) gegeven. Het is namelijk 
zichtbaar dat hij toeristen vervoerd en als hij niet betaalt, zal hij later aangehouden worden en 
dan vinden ze wel iets om hem een boete te geven. Zo voorkom je wellicht een hoop ellende. 
Op Bali is de godsdienst overwegend Hindoe. Overal zie je tempeltjes en huisaltaren. Veel 
daken van huizen zien er ook tempelachtig uit. Wat een rust vergeleken bij Java. Hier geen 
‘gejammer’ van moskeeën! Het is een hele lange rit en behalve voor een snelle lunch wordt er 
niet gestopt. Het is al donker als we bij het hotel aankomen. We zijn allemaal bekaf. We gaan 
ons even opknappen en dan eten we in het restaurant van het hotel (Parma Sanur Beach). 
Er is nog geen programma voor Bali en dat bespreken we aan tafel. Daarna breken we snel op, 
we willen allemaal naar bed. 

Deel 3.h.12. Dinsdag 19 mei Klunkung en de Besakih tempel 
Het ontbijt was heel uitgebreid, keus uit Indonesisch, Amerikaans en Europees. We genieten 
er uitgebreid van. Volgens Suzy was het vroeger nóg uitgebreider. 

Suzy heeft op Bali altijd een vaste chauffeur, maar 
hij was verhinderd, omdat zijn vader was gestorven. 
In de plaats daarvan komt er een ander, die zij ook 
wel kennen: Putu. Om half negen komt hij ons 
halen. We gaan naar een voorstelling van een 
Balinese dans. Het is een theater waar de stoelen zo 
zijn gezet, dat iedereen het goed kan zien. Voor de 
toeristen is het verhaal op een papier geschreven, 
zodat je het een beetje kan volgen, dat is fijn. Het 
verhaal zit vol grapjes, die ook voor de ‘stomme’ 
buitenlanders begrijpelijk zijn. Het is een leuke 
voorstelling. 
We gaan naar de Besakih tempel, maar onderweg 
stoppen we eerst in Klungkung bij het 

gerechtscomplex. Nu kun je merken dat 
Bali veel toeristischer is. Er zijn nu 
vrouwen die ons sarongs, batik 
overhemden en ander spul willen 
aansmeren. We kopen toch wat sarongs, 
die we later nodig zullen hebben in de 

Foto 386 Prachtige kostuums en af en toe een 
grapje 

Foto 387 Het gerechtscomplex Klunkung 
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Besakih tempel. Het complex is nog niet zo oud. De plafonds van de gebouwtjes zijn 
schitterend beschilderd (al wel aangetast door het klimaat). De eerste gebouwtjes worden 
uitgebreid bekeken, maar het is allemaal meer van hetzelfde, dus de rest wordt vluchtiger 
gedaan.  

We gaan even lunchen. Putu weet wel wat. 
We komen terecht bij Mahagiri, een 
restaurant met een fantastisch uitzicht op de 
groene sawa’s (Rendang-Karangasem). Ik 
weet niet hoe Suzy het heeft gedaan, maar we 
hebben ondanks de drukte de tafel met het 
mooiste uitzicht! Wij eten iets kleins a la 
carte, want het buffet is ons veel te veel. 
Als we bij de Besakih tempel zijn, betaalt 
Suzy entree voor vijf personen, zij is de gids. 
Echter, Trix, Ben en ik zijn de enigen die naar 
boven gaan. Gulian is nog wankel van zijn 
val, Jan Willem moet zuinig zijn met zijn 

energie en Suzy heeft het al eens gedaan. Suzy 
moet verplicht een donatie doen, die de 
mensen van de tempel te laag vinden, dus 
Suzy is al boos. Een donatie moet uit het hart 
komen en niet omdat het verplicht is. Ook 
moet er verplicht een gids mee. Om van het 
gezeur van de motormuizen af te zijn, stappen 
we toch maar achterop. Het kost ook bijna 
niks. In de tempel word je ook voortdurend 
lastig gevallen door kinderen met 
ansichtkaarten. Het is een mooie tempel, maar 
de commercie en de ‘oplichterij’ hier maakt 
dat je een nare smaak in je mond krijgt. 
Jammer. 
Die avond eten we in Plenkung, een Chinees restaurant. Het eten is heerlijk. Er is hier levende 
muziek (Indonesische liedjes) wat heel gezellig is. We blijven echter niet zo lang, want 
natafelen in Indonesië is niet iets wat ze gewend zijn. Als je bordje leeg is, word je een beetje 
weggekeken. 
# Trix heeft mij een heel nuttig woord geleerd: Tidah, wat zo veel betekent als: NEE. Een 
toverwoord, want ze weten best wat nee, no, non, enz. betekent, maar met Tidah is het gezeur 
meteen afgelopen. 

Deel 3.h.13. Woensdag 20 mei een duikexpeditie 
Vandaag splitsen we ons in twee groepen. Ben, Trix en Gulian gaan naar het eiland Nusa 
Penida waar Ben gaat duiken, Trix gaat snorkelen en Gulian voor de morele steun zorgt. Zij 
moeten om kwart over acht al in de hal klaar staan. Ik ben toch wakker en ontbijt met hen 
mee. Ze gaan met een speedboot naar de duiklocatie. Daar aangekomen houdt de ‘kapitein’ 

Foto 388 Onze lunch op een toplocatie 

Foto 389 Het Besakih tempelcomplex 



Deel 3.h. Met Jan Willem down Memory Lane (mei 2015) 

 
228 

 

een kleine ceremonie bij zijn bootaltaar en gaat er voor elke duik een bakje bloemen 
overboord. Gulian mag het water niet in, want er staat veel te veel stroming, dat is jammer, 
maar hij amuseert zich toch wel. Ben en Trix gaan twee keer het water in. Ze zien mooie 
dingen, al vindt Ben het duiken bij Curaçao mooier. Ze krijgen een lekkere lunch in de vorm 
van boterhammen, ananas en een chocolaatje. Er was ook genoeg te drinken. Gulian heeft 
boven water een giga vliegende vis gezien (Mula Mula). Al met al een heerlijk, goed verzorgd 
tripje. Ben was blij dat hij weer eens gedoken had. Terug in het hotel zijn zij heerlijk aan het 
zwembad gaan liggen. 
De rest is met de chauffeur op stap gegaan. We zijn eerst naar Krisna gegaan. Een enorme 
winkel waar je je als toerist goed te buiten kan gaan. Het is vaak ‘rommel’ waarvan je niet 
weet wat je er mee moet. Ik koop een T-shirt voor Jente’s verjaardag en een hanger voor 
mijzelf. Suzy koopt een mand vol spullen, en ook een weekeindtas zodat we alle losse 
“rommeltje” mee terug kunnen nemen als we met het vliegtuig naar Surabaya teruggaan. We 
drinken nog even iets en dan gaan we naar Ubud, naar het museum van Antonio Blanco. Ik 
had nog nooit van de goede man gehoord, maar ik was gepast onder de indruk en niet in de 
laatste plaats vanwege het gebouw zelf. De schilderijen zijn op zich al prachtig, maar de 
lijsten zijn er speciaal bij gemaakt en dat zijn op zich ook al kunstwerken. 
Wat ben ik blij dat we dit hebben gedaan. Jan Willem en Suzy waren er ook nog nooit 
geweest en zij waren ook erg enthousiast. We eten iets in het restaurant en gaan dan terug 
naar het hotel. Het enige ‘vervelende’ was, dat de prijzen hier Europees waren, wat was alles 
duur!  
Jan Willem en Suzy gaan een poosje naar hun kamer en ik voeg me bij de anderen aan het 
zwembad. 
Die avond gaan we Italiaans eten bij Ultimo. We zitten binnen maar in de open lucht en het is 
er vrij donker. Bij de menukaart krijgen we dan ook een zaklantaarn. We eten bij kaarslicht en 
het is heerlijk. Voor ons doen wordt het een latertje. 

Deel 3.h.14. Donderdag 21 mei een rondje handarbeid 
Vandaag staat in het teken van de zaken van 
Jan Willem en Suzy. We bezoeken de 
‘eendenman’, die overigens ook andere dieren 
van bamboewortel maakt en de verwerker van 
drijfhout. Deze maakt onder andere 
vogelhuisjes en kerstboompjes. Wij kopen 
niets, al kost het bijna niets, want ik zou niet 
weten hoe ik het mee moest krijgen. Trix 
koopt een kerstboompje. Ze betaalt 25.000Rp, 
(ongeveer 1,80 euro) terwijl die in Nederland 
zo’n 20 euro moeten gaan kosten. Wij willen 
graag iets moois kopen en het liefst van 
sandlewood. Bij het drijfhout-
verwerkingsbedrijf mogen we in de 

werkplaats komen kijken. Men zit lekker met teenslippers tussen de houtsnippers te werken. 
Alles gaat met de hand, alleen voor het spijkeren wordt een spijkerpistool gebruikt, dat op 

Foto 390 De uitstalling van “drijfhout” kunst 
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perslucht werkt. We krijgen hier koffie en Balinees lekkers erbij. We zitten op de verhoogde 
vloer van de ceremoniële slaapkamer. Elk Balinees huis heeft er een. Hier wordt je geboren, 
heb je je huwelijksnacht en ga je dood. 
Deze kamer is aan twee-en-een-halve kant open en is 
versierd met prachtig houtsnijwerk. Als hij niet gebruikt 
wordt voor een ceremonie, dan wordt hij als een soort 
opslagplaats gebruikt. 
We gaan lunchen bij een resort (dat Putu weer weet), het 
Kampong Resort Ubud. Het uitzicht op het dal is hier 
ook weer fantastisch. Eerst kunnen we niet aan de 
balustrade zitten, maar als Jan Willem ziet dat er plaatsen 
vrij komen, verhuizen we meteen. We zitten dan wel aan 
twee tafeltjes, maar dat is voor een keer ook niet erg. Na 
de lunch rijden we even naar een uitzichtpunt en dan is 
het richting hotel. Onderweg houden we de ogen goed 
open voor een houtsnijwinkel. We zien er zowaar één in 

Mas ,waar Ben en 
ik slagen voor wat 
houtsnijwerk. Als 
we in de auto 
willen stappen 
komt er net een 
begrafenisstoet langs, het hele dorp is uitgelopen en 
daarachter zit een file van motoren en auto’s. We 
stoppen ook nog in Sukawati om naar nog meer 
houtsnijwerk te zoeken. Het is hier echter zo druk, dat 
we er snel klaar mee zijn. Nog even naar Krisna voor 
Trix. Zij wil een batik hemd kopen voor een van hun 
jongens. Ben en Gulian hebben beiden een hemd 
gekregen van Suzy en Jan Willem. Trix koopt zo’n 
zelfde hemd, maar wel andere kleuren. We zijn snel 
klaar. Het is al half zes en om heen en weer gejakker te 
vermijden gaan we meteen naar het restaurant om te 
eten. Het lijkt een beetje op een wat chiquere 
McDonalds. Er wordt Leng Leng besteld, maar Trix, 
Gulian en ik gaan voor de kip met nasi, die overheerlijk 
is. Het zijn magere dijtjes van een kampong kip en 
Gulian en ik lusten er best nog één. 

De vis schijnt ook heerlijk te zijn. Terug in het hotel gaan we meteen naar de kamers.  

Deel 3.h.15. Vrijdag 22 mei vliegreis van Denpasar naar Surabaya 
De laatste dag op Bali. We ontbijten gezellig met elkaar en dan gaat iedereen zijn eigen weg. 
Pakken, luieren, nog even shoppen in de hotelwinkel of lekker een ochtendje op het strand. 
We zien elkaar om twaalf uur weer in de lobby om naar het Italiaanse restaurant van het hotel 

Foto 391 de ceremoniële slaapkamr 

Foto 392 Ook de boer kan er nog steeds 
van genieten 
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te gaan om te lunchen. Het is heel gezellig en relaxed. Om één uur komt Putu ons voor de 
laatste keer halen om ons naar het vliegveld te brengen. Het vliegveld is net heropend, het is 
erg mooi en schoon. Op onze instapkaarten staat dat we bij gate 1b moeten instappen. Op de 
TV’s staat gate 2. Daar is het niet, we gaan naar gate 1b, dan wordt er omgeroepen gate 2, wij 

weer naar gate 2. Daar was het niet, dus wij gingen weer 
terug naar 1b. Inmiddels was Suzy het gaan vragen bij gate 
1b en daar moesten we dus echt instappen……zij stuurde 
iemand van het vliegveld naar ons toe om ons terug te 
halen, maar wij waren al weer onderweg naar 1b. Snap je 
het nog? In elk geval moesten we met de bus naar het 
vliegtuig en we hoopten dan maar dat het ook het goede 
vliegtuig zou zijn. Dat was het gelukkig wel. 
Ben moest van Jan Willem aan het raam zitten met uitzicht 
op de Bromo zodat daar vanuit de lucht ook foto’s van 
konden worden genomen. In Surabaya stond Pur al op ons 
te wachten. We zouden eigenlijk uit eten gaan, maar Suzy 
had Anna al instructies gegeven voor traditionele 
Indonesische hapjes en we aten lekker thuis. Morgen is het 
feest voor Suzy´s moeder. Haar 80ste verjaardag wordt 
groots gevierd. Dody komt om de laatste dingen met Suzy 
te bespreken. Jan Willem is moe en gaat lekker naar bed. 
De rest vermaakt zich wel. 

Deel 3.h.16. Zaterdag 23 mei 80ste verjaardag van Suzy’s moeder 
Het programma van vandaag is veranderd door 
het feest. Suzy heeft het druk met allerlei zaken, 
dus Jan Willem wordt er met ons op uit gestuurd. 
We gaan naar een mall. Daar is een Apple store 
waar we met mijn Ipad naar toe gaan. Op Bali 
had ik mijn Ipad aan de oplader gelegd en de 
volgende ochtend was hij ‘dood’. Geen beweging 
in te krijgen! Ik baal enorm. In de auto druk ik 
toch nog weer eens op het aan knopje en 
verdraaid, hij geeft aan dat de batterij leeg is. We 
gaan toch even naar de winkel en ja hoor, de 
batterij is gewoon leeg. Op de een of andere 
manier is hij in plaats van opgeladen, leeg 
getrokken. Ik had nooit gedacht dat ik om een apparaat zo blij zou zijn. Mijn dag was al 
helemaal goed. 
We gaan nog een beetje shoppen en vooral Ben komt er goed van af bij de Polo winkel. 
Met elkaar lunchen we bij Excelso. Dan moeten we opschieten want om half één zou Pur ons 
weer oppikken bij de ingang. Thuis mijn Ipad op de oplader gezet en hij doet het zowaar! 

Foto 393 De Batu en de Arjuna 

Foto 394 De voorgalerij is voor de ochtend uren 
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In de loop van de middag gaat een ieder zich 
klaar maken voor het feest. Suzy, Jan Willem 
en de meisjes gaan het eerst weg. Pur komt 
ons later ophalen. Door de drukte op de weg 
zijn veel van de gasten in de file terecht 
gekomen en het feest begint een uurtje later. 
Er worden speeches gehouden, een dominee 
doet een gebed en een andere dominee houdt 
een preek. Er wordt gezongen, er speelt een 
bandje en er wordt een leeuwendans gedaan, 
die bijzonder acrobatisch is. Ieder gezin/stel 
kreeg bij binnenkomst een olielampje uit 
Lombok cadeau. Er was ook een doorprize, 
een soort loterij met mooie prijzen. Trix en ik 
kregen een mooie batik lap cadeau, verpakt als een boeket. Wat een verwennerij toch weer. 
Suzy’s moeder genoot met volle teugen en dat was heel belangrijk. Het feest is niet al te laat 
afgelopen en dat is fijn, want morgen gaan we naar de Bromo en dan wordt het weer een kort 
nachtje. 

Deel 3.h.17. Zondag 24 mei van Surabaya naar Probolingo 
Voor ontbijt krijgen we sago en voor het geval iemand het niet zou lusten zijn er Hollandse 
broodjes met Hollands beleg. Iedereen eet van beide dingen. Dody is gezellig aan komen 
schuiven. 

We rijden via Klahkah naar Probolingo waar 
we zullen overnachten. In Klahkah staat het 
voormalige weeshuis, waar Jan Willem een 
tijdje heeft gewoond. Het is nu een 
staatsschool en aangezien het zondag is, zal 
hij wel dicht zijn. Het hek naar het terrein 
stond wel open, maar het hek naar de 
gebouwen was dicht. Jan Willem herinnerde 

zich, dat hij wel eens ‘ontsnapte’ aan de 
achterkant. Daar is de woning van een soort 
conciërge, die bereid is om ons binnen te 
laten. Er is niets meer wat aan het weeshuis 
deed denken, maar het is toch leuk om er rond 
te mogen lopen. Het is geen gezellige school. 
In de lokalen staan stoelen en banken en aan 
de muren hangen alleen wat portretten van de 

Foto 395 De zijgalerij voor de avonduren 

Foto 396 Het binnenterrein van het voormalige Pro 
Juventute nu een technische school 

Foto 397 Het meer Ranu Pakis met op de achtergrond 
Gunung Lemongan 
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president en het lesrooster. De praktijklokalen zien er uit alsof er in geen jaren les is gegeven. 
Suzy heeft gehoord dat hier twee meren zijn 
en dat die erg mooi moeten zijn. We rijden er 
heen en moeten 18.000Rp entree betalen. Het 
is inderdaad erg mooi. De mensen leven hier 
van de visvangst. We kijken met verbazing 
hoe ze de vis met een werpnet vangen van af 
een smal bamboevlot. De vis wordt uitgezet in 
leefbakken en die vis kan je dan eten bij een 
van de restaurantjes. Jan Willem, Pur en Ben 
willen deze mujaar wel eten. Hij is verser dan 
vers. De rest eet kip, die ook heel lekker is.  

We gaan ook naar het tweede meer, waar we 
ook entree moeten betalen (12.000 Rp). Bij 
het eerste meer liepen we op een gegeven 
moment vast en moesten we terug, maar hier 
kunnen we er omheen rijden. We benaderen 
het meer hoog, het is vanaf dit punt echt 
prachtig. Aan de overkant ligt een moskee 
aan het water.  

We komen 
door desa’s 
waar alles 
aanwezig is: 
mooie huizen, 
winkeltjes, scholen, een moskee, etc. We zitten net te 
filosoferen dat we raar op zouden kijken als we hier een 
camper tegen zouden komen.  
Op hetzelfde moment zien we een VW busje bij een huisje 
staan. Dat moet op de foto natuurlijk.  
Ben wil ook foto’s maken van de kali en stuit daar op vier 
vrouwen, die zich daar aan het wassen zijn. Oeps. We komen 
weer uit in Klahkah en rijden nu naar het hotel, het Beejay 
Bakau resort. Het heeft nogal wat voeten in de aarde om het te 
vinden. Het zijn huisjes die midden in het mangrovebos staan. 
Er is een netwerk van vlonders aangebracht die naar de 
huisjes, de receptie en het restaurant voeren. 

De kamer ziet er leuk uit. Je moet wel de deuren dichthouden, want het barst hier natuurlijk 
van het vliegende ongedierte. Er is een bus muggenverdelger en ik smeer me maar eens extra 
in met Deet. Jan Willem komt niet eten, die is te moe. De menukaart bestaat voornamelijk uit 
vis. Het eten is wel goed. We hebben een bespreking met de PR-manager van het hotel. Zij 

Foto 398 Het andere Klakah meer Ranu Klakah 

Foto 400 De camper lijkt comfortabeler dan het 
woonhuis 

Foto 399 Mandiënde vrouwen in 
de koele kali 
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