Deel 3.h. Met Jan Willem down Memory Lane (mei 2015)
noteert onze wensen voor het ontbijt dat we voor vertrek naar de Bromo om één uur kunnen
ophalen in het restaurant. We gaan snel naar bed, want de wekker loopt om half één weer af.

Deel 3.h.18. Maandag 25 mei beklimming van de Bromo
Als we om één uur in het
restaurant komen, zit tot onze
verrassing de manager op ons te
wachten. We kunnen nog wat te
drinken krijgen en er is een soort
cake voor ons. Dat is aardig. De
ontbijtpakketten zijn klaar en we
krijgen iemand mee om ons over
de plankiers naar de parkeerplaats
te loodsen. Pur heeft ons
teruggevonden (hij slaapt in een
ander hotel) en staat op ons te
wachten. Vandaag gaat hij met
ons mee de Bromo op. Als hij
onderweg in Probolingo een paar
Foto 401 De zonsopkomst bij de Bromo
bussen over een dichte streep
inhaalt, staat er nog geen honderd
meter verderop een agent met zijn hand omhoog…..Tja, lege straat of geen lege straat, een
doorgetrokken streep blijft een doorgetrokken streep. Boter bij de vis en Pur moet 100.000rp
boete betalen, wel 7 euro! Voor hem veel geld natuurlijk. Dat was even balen. We gaan de
berg op en de weg is erg kronkelig. Suzy wordt hoe langer hoe beroerder en Pur moet een
keer voor haar stoppen. Heel lief staat hij over haar rug te wrijven terwijl ze haar koffie aan de
natuur terug geeft.
Als de weg echt slecht wordt staat onze gids ons op te
wachten met een jeep. We stappen over en gaan op weg
naar het uitzichtpunt. Eerst weer een stuk naar beneden,
dan door de zandvlakte (door de mist) naar een andere
berg waar we vanaf een plateau uitzicht hebben op de
Bromo en de Smeru. We zijn zo vroeg, dat het nog niet
druk is en we de wagen onderaan de trap naar het
uitzichtpunt kunnen parkeren. We hebben nog tijd voor
een kop thee. Het is echt koud. We gaan de trap op en zijn
de eerste mensen op het plateau. De banken zijn drijfnat en
Suzy is de enige die gaat zitten. We moeten nog een flinke
tijd wachten tot de zonsopgang, langzaam aan vult het
terras zich en als de zon opkomt gaan veel mensen op de
banken staan en bederven zo het uitzicht. Het is erg mooi,
maar door al die koppen voor het beeld en al het geflits,
worden er door ons geen foto’s gemaakt.
Suzy is behalve beroerd nu ook door en door koud en gaat Foto 402 Koud en hongerig
alvast terug naar het theetentje. Wij blijven en vergapen
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ons aan het schaduwspel en het uitzicht op de Smeru en de Bromo met de mist die het dal
heeft gevuld, het lijkt wel een meer. Ben wacht nog op het ideale licht en dan gaan we naar
Suzy. We drinken een kop koffie om weer warm te worden en warmen ons aan een houtskool
vuurtje.
We rijden nu terug naar de zandvlakte,
de mist is een beetje aan het optrekken.
Ik ben puur stijf van de kou en was al
gevallen over de laatste tree van de trap
van het uitkijkpunt, dus ik zag af van de
beklimming van de Bromo. Suzy was
nog beroerd en Trix zag het ook niet
zitten. Dus de mannen gingen te paard
en reden “de zonsopgang tegemoet”….
Zij zeiden later, dat de trap heel goed te
doen was geweest, maar met die stijve
benen was het mij echt niet gelukt. Zij
zagen het dal langzaam tevoorschijn
Foto 403 Eerst de paardjes eerst door de zandvlakte naar
komen uit de mist en wij zagen vanuit
de trap
dat dal de toppen zweven en langzaam
‘neerdalen’ op de zandvlakte. Dat was
bijzonder. De mannen genieten van het uitzicht, Trix en ik wandelen wat rond en Suzy laat
zich masseren. Als de mannen weer terug komen op hun paardjes is het weer zonnig en licht
en zij worden dus uitgebreid gefotografeerd en gefilmd door Trix en Suzy.
Terug bij onze eigen auto eten we eerst ons brood op en dan
rijden we terug naar Probolingo. Nu het licht is kunnen we
het gebied goed bekijken. We verbazen ons hoe de mensen
hier landbouw bedrijven. De akkers zijn bijna vertikaal, de
boeren liggen haast tegen
de bergwand om hun
land te bewerken. Op de
meest
onmogelijke
plekken zijn akkertjes.
Heel bijzonder en mooi.

Foto 405 En dan het zicht in de
borrelende krater

En de arme Jan Willem
heeft zich in de tussentijd
weer
alleen
moeten
amuseren. Hij heeft het
mangrove gebied waar
het hotel staat op zijn
gemak bekeken en hij Foto 404 Dan met de trap naar de
heeft de nieuwbouw kraterrand
geïnspecteerd. Nu we in
het volle licht over de plankiers lopen zien we gigantische
spinnen in grote webben zitten. Brr, ik ben blij dat ik dat
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niet eerder wist. We douchen snel en pakken onze spullen en gaan dan weer op pad richting
Surabaya.

Foto 407 De semiautomatische fabricage van een
wikkelslang

Onderweg zullen wij de rubberfabriek aan
doen. Suzy heeft een afspraak gemaakt voor
twee uur. We hebben mooi de tijd om
onderweg nog even te lunchen. Precies om
twee uur staan we bij de poort van de
rubberfabriek waar we hartelijk worden
ontvangen door Sofian en zijn zoon Aldo. We
krijgen iets te drinken en Jan Willem laat
Sofian vertellen over hoe het allemaal was
begonnen. Daarna gaan we de fabriek in. We
krijgen uitleg over het hele gebeuren. We
hadden al wat filmpjes bekeken op het internet,
dus we begrijpen nu goed hoe het allemaal in
elkaar steekt. Dit is de fabriek waar mandrel

slangen (wikkelslangen) worden gemaakt.
We gaan de auto in en rijden naar de andere
fabriek waar gewone (extrusie) slangen worden
gemaakt, deze is vlakbij. De slangen worden
gevulkaniseerd in een autoclaaf. De maximale
lengte van de slang wordt bepaald door de
lengte van de autoclaaf. De gewone slangen
worden opgerold op een bord en die gaan een
ronde autoclaaf in. Er zijn de nodige machines,
maar heel veel gebeurt toch nog met de hand.
Er worden nog wat foto’s gemaakt van Suzy en
Jan Willem met Sofian en Aldo bij de deur van
Foto 406 De fabricage van een dubbelwandige
het kantoor en dan gaan we richting huis.
extrusieslang

Anna
heeft
een
soort
Indonesische
ossenstaartsoep gemaakt. Een beetje pittig, maar wel lekker.

Foto 408 De autoclaaf voor de wikkelslang (l) en de extrusieslang (r)
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Deel 3.h.19. Dinsdag 26 mei Chinese dag in Surabaya
We gaan wat later van huis want Pur moet
bestellingen wegbrengen. Als hij nogal weg
blijft besluit Suzy het stukje naar het kantoor
zelf even te rijden. Het wordt krap, maar het
is maar voor vijf minuten. Jan Willem gaat
voorin, Ben komt op mijn schoot en Trix en
Gulian komen naast ons op de achterbank.
Het is wel grappig. Het kantoor bestaat uit
drie verdiepingen. Beneden is de ‘toonzaal’
en expeditie waar alles wat zij maken in
rubber aanwezig is, of fysiek dan wel op een
afbeelding. We staan ons werkelijk te
vergapen, want we hadden niet gedacht dat
Foto 409 Het management en personeel van Andalan
Sejati
hun assortiment zo groot zou zijn. Zoals
Dody zei: ’Als het van rubber is, kunnen we
het maken.’ Op de eerste verdieping is het kantoor. We kennen de kantoormeisjes al van het
feest en zij begroeten ons enthousiast. De tweede verdieping is nog niet in gebruik. Suzy zit er
aan te denken om daar haar kantoor te maken. We krijgen koffie en er zijn koekjes gehaald.
Ook de neveninkomsten zoals de vogelhuisjes, emmers, ed. worden even toegelicht. Het is
gezellig. Pur is inmiddels ook gekomen en dus kunnen we met de grote auto verder.
Het is onze Chinese dag vandaag. (Het kantoor hoort
daar in feite ook bij want Suzy en Dody zijn immers van
Chinese afkomst.) We gaan naar Chinese familiehuizen.
Dit zijn huizen waarin vroeger de Chinese familie
woonde en waar ze nu worden herdacht. Er staan stoelen
en tafeltjes. Er is een huisaltaar met tafels van laag naar
hoog oplopend richting het altaar, die daarmee de treden
naar de hemel voorstellen. Hoe dichter bij de hemel, hoe
moeilijker het wordt.
We beginnen bij de families Yap en Tan. Deze families
zijn uitgestorven en dat kun je aan de verstofte
familie
huizen
wel
zien.

Foto 410 Het altaar van de familie Yap

Foto 411 Het altaar van de familie Tan
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Het huis van Tjoa is prachtig. Janto Tjoa is de
gids van vandaag. Hij vertelt hoe dat zit met
die familiehuizen. Eens in de vijf jaar komt de
hele familie bijeen in het familiehuis. De
voorvaderen worden dan herdacht, de
familiebanden aangehaald en er wordt
gezamenlijk gegeten. De Tjoa familie is rijk
en zij hebben ook banden met de familie Han
(de familie van Suzy).
Dan gaan we naar het huis van de familie
Han, dat verderop in de wijk ligt. De Han
familie is ook een rijke familie. Het huisaltaar
Foto 412 Het altaar van de familie Tjoa
is versierd met prachtig houtsnijwerk en hun
stamboom is heel bijzonder, want die is rond. De
grootvader van Suzy is de laatste die is opgetekend, maar
de lijst is te hoog opgehangen en is erg vuil, dus we
kunnen hem niet vinden.
Het symbool van de Han familie is de Pauw. Het
familiehuis bestaat uit drie delen. Het voorhuis, dat
gedeeltelijk open is, het familiehuis en een achterhuis met
een tuin. Dit is ook deels open. Bij het Han huis worden
het voorhuis en het achterhuis verhuurd. Op de vloer
liggen de traditionele rode tegels. In het familiehuis ligt
Italiaans marmer op de vloer.

Foto 414 Depauw is het familie
symbool van de familie Han

Aan de voorkant van het
Han huis is een mooie
voordeur, scharnierend
in gaten in de vloer en
twee Barongs aan de
bovenkant van de deur.
Er is ook een mooi Foto 413 Het altaar van de familie Han
bewerkt rond raam.
Tijdens Soeharto’s bewind werden de Chinezen in Indonesië
behandeld als de Joden tijdens Hitler. Er heerste grote angst
onder de Chinezen. Veel Chinezen hebben alles wat aan hun
cultuur herinnerde weggedaan of vernietigd en men moest
een Indonesische naam aannemen. Suzy had een huisaltaar
en dat heeft zij toen weggedaan. Deze huizen waren
oorspronkelijk vemen die door de Hollanders gebouwd
waren. Je kunt dat nog zien aan de hoge plafonds. Het is nu
een Chinese wijk.

We gaan lunchen en Janto gaat met ons mee. We lunchen in
de food court van een mall, waar allemaal stalletjes zijn met
de diverse gerechten. Het is lekker. Als toetje halen we een ijsje bij Excelso. Oorspronkelijk
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stond er een bezoek aan een Chinees kerkhof op de planning, maar dat is zo ver rijden, dat we
ervan afzien. Pur heeft gehoord dat er een begraafplaats is in de Rosse buurt. Het is een
wirwar van straatjes, allemaal even smal, met verschrikkelijk veel verkeer. Pur weet het
uiteindelijk te vinden, maar parkeren bleek een probleem. Er is een soort plaatsje naast de weg
waar een ketting voor zit. We laten de ketting een beetje vieren en dan kan ook Janto daar een
beetje schuin staan. We blokkeren de weg behoorlijk en iedereen staat ongeduldig te toeteren.
Dan komt de redding in de nood. De deur gaat open en we mogen tegen betaling de auto’s in
een soort poort zetten. De buurt is hier niet best, dus we moeten onze tassen goed in de gaten
houden. We hebben weer veel bekijks. De begraafplaats is heel klein en op slot. Er wordt
ergens een sleutel vandaan getoverd en we kunnen er in. Het is niet zo als Ben bedoelde met
kleine huisjes. Al met al een beetje een teleurstelling, maar door de volksoploop toch weer
een bijzonder avontuur. We gaan elk ons weegs met de afspraak, dat Janto ons voor het
avondmaal weer zal ontmoeten bij het Chinese restaurant.
Suzy bestelt verschillende gerechten en het is allemaal even heerlijk. Je krijgt er stokjes en het
eten daarmee gaat me eigenlijk meteen weer goed af. Trix, Gulian en Jan Willem eten toch
liever met gewoon bestek en dat is gelukkig geen probleem.
Eenmaal thuis moeten we nog even opblijven om de plaatsen in het vliegtuig te kunnen
reserveren. Tja, het is al weer bijna afgelopen.

Deel 3.h.20. Woensdag 26 mei bezoek aan P.T. Meco en de meubelfabriek

Foto 415 De tankwagens voor Pertamina gefabriceerd
door MECO

We gaan om 8.30 weg, een half uur eerder
dan gepland, want we moeten onderweg even
een bestelling wegbrengen naar een betonijzer
fabriek. We gaan vandaag op bezoek bij
Hendro Prayitno en bij de meubelfabriek van
Hartanto Yuwono, die we beiden al hadden
ontmoet op het feest van Suzy’s moeder.
Hendro ontvangt ons allerhartelijkst met een
lekker kopje koffie. Het gesprek is meteen
geanimeerd. Hendro maakt tankwagens voor
o.a. benzine, meel, melk ed. Ook hij moet
vertellen over zijn relatie met Jan Willem en

Suzy.
Als de koffie op is gaan we de fabriek in.
Hendro legt ons heel duidelijk uit hoe zo’n
tankauto gemaakt wordt, we lopen langs alle
stappen van fabricage en een tankauto zal
voor ons nooit meer hetzelfde zijn. De
spatlappen en slangen o.a. komen van de
fabriek van Jan Willem en Suzy. Een benzine
tankauto komt op ongeveer US$ 80.000, 00,
Foto 416 Ook vuilniswagens worden er gemaakt
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dat valt mij niet tegen. Hendro is duidelijk trots op zijn producten.
We gaan onderweg naar Hartanto even lunchen, we vragen of Hendro meekomt, maar hij
heeft geen tijd, jammer.

Foto 417 De vierzijdige lijmklem

De meubelfabriek maakt nu slaapkamer
ameublementen voor de Amerikaanse markt,
maar toen Jan Willem en Suzy Hartanto
leerden
kennen
deed
hij
nog
in
rotanmeubelen, die Jan Willem en Suzy in een
container naar Nederland stuurden. Die tijd is
allang voorbij. Hartanto is druk en kan ons
niet zelf rondleiden. Dit doet Gede Sinar,
iemand die Jan Willem en Suzy ook al kennen
van de begintijd. Gede is een schoolvriend
van Hartanto en is de manager van de fabriek.
We krijgen allemaal een mondkapje tegen het
stof in de fabriek, alle medewerkers dragen
deze.

In de fabriek worden veel machines gebruikt
en gehoorbescherming zou eigenlijk ook wel
op zijn plaats zijn, maar die draagt niemand.
We lopen het hele proces af; van het ruwe
hout tot de complete set in de afdeling
verpakking. Het is interessant om te zien. Er
werken hier 900 mensen. Natuurlijk zou het
allemaal meer geautomatiseerd kunnen
worden, maar de arbeidskracht is hier
goedkoop en er worden heel wat monden
gevoed op deze manier. Er worden per maand
80 à 90 containers gevuld met elk 22
slaapkamer sets. De productie van een bepaald Foto 418 De multiplex pers
set is verschillend, dit hangt af van de vraag.
De Amerikaanse markt geeft aan wat er
geproduceerd moet worden. De minimum
order per type set is acht containers. De
ameublementen leveren $700-$900 per set op.
Ze richten zich op de Amerikaanse markt
omdat deze stabieler is dan de Europese
markt. Als de rondleiding klaar is gaan we
terug naar het vergaderzaaltje en dan komen
Hartanto en zijn zoon ons ook begroeten. We
praten nog een poosje over vroeger en stellen
wat vragen over de fabriek.
Foto 419 Een van de eindproducten
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Als we thuiskomen hebben we net tijd om ons op te frissen en ons te verkleden voor we gaan
eten in het voormalige Hyatt hotel, waar Jan Willem vroeger veel kwam. Het heet nu Bumi
Surabaya. Jan Willem is dwarsaf en blijft thuis, Dody gaat wel met ons mee. Het is een ‘all
you can eat and drink’ buffet. Je kunt kiezen uit Japans, Indonesisch, Chinees en Europees
eten. We beginnen bij Japans. Dat is overheerlijk en we blijven daar wel een beetje hangen.
Dody raadt aan om zo veel mogelijk Japans te eten, want dat is het duurst, dan haal je de
kosten er zeker uit…..Het was al zo ‘duur’, wel 14 euro per persoon. Het werd een gezellige
avond, al vonden we het heel jammer dat Jan Willem er niet bij was.
Thuis gaan Trix en ik alvast wat pakken, want morgen zijn we toch nog wel veel op pad en
blijft er weinig tijd over om te pakken.

Deel 3.h.21. Donderdag 28 mei terugreis naar Nederland
Vandaag gaan we bij de golfclub ‘Graha Familia’ ontbijten. Het land om de golfbaan was te
koop als bouwgrond voor particuliere huizen. Jan Willem en Suzy hadden hier ook grond
gekocht en zouden gaan bouwen toen Jan Willem zijn hersenbloeding kreeg. Toen hebben ze
er van afgezien en hebben ze de grond doorverkocht. De huizen die er staan zijn enorm,
sommige lijken op het Witte Huis van Amerika. Kolommen, balkons, prachtige tuinen, de een
nog mooier dan de andere. Je kunt wel zien waar het geld zit. We eten buiten met het gezicht
op de golfbaan. Het eten is heel lekker. Buiten dat we enorm veel bijzondere dingen hebben
gedaan en gezien, is deze vakantie beslist ook een culinair hoogstandje geweest.
Na het ontbijt rijden we naar het Ereveld, een
wens van Gulian. We bellen aan, want het hek
is dicht, er komt een mannetje op een motor
aanrijden om het hek voor ons te ontsluiten.
Het ereveld ligt er mooi bij. In 2006 is er een
monument opgericht voor de slachtoffers van
de ‘slag in de Javazee’ en in 2007 een voor de
anders slachtoffers van schepen die betrokken
waren bij gevechten in de Oost. We hebben
nog een gesprekje met de huidige beheerder
van het ereveld.
Het blijkt dat zij een van de scheepsbellen van
de “Java” hebben, hij hangt niet maar zit goed
geconserveerd in een kist en wordt alleen bij
bijzondere gelegenheden “uitgelaten”. Dan gaan we nog naar een handycraft waar we nog wat
laatste cadeautjes kopen. We zouden hier eigenlijk ook lunchen maar niemand heeft trek, we
drinken alleen wat. Nu komt het moment waar Suzy naar heeft uitgekeken: Het verdelen van
wat er over is in de pot! Het komt er op neer dat er per stel nog zo’n 120 euro over is. Doordat
we geen wagen hebben gehuurd en door al het afdingen van Suzy was er gewoon nog geld
over. Zij mag de pot nog eens beheren!
Foto 420 Het Karel Doorman monument op Kambang
Kuning

Thuis pakken we de laatste dingen in en rommelen nog wat aan. We willen de meisjes en Pur
wat geld geven en dat gebeurt met een kleine ceremonie. Je kunt wel merken dat ze blij zijn
met het geld. We hebben het bedrag in overleg met Suzy en Jan Willem vastgesteld, want wij
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hebben geen idee wat de standaard is. Doordat Suzy alles betaalde, inclusief de tips, weten we
nu nog niet wanneer je wat moet geven….
Voor we weg moeten zorgt Suzy nog een
laatste keer voor gebakken banaan. Dody
komt om ons weg te brengen. Pur rijdt mee
met de andere auto waar de koffers in gaan,
het past anders niet. We nemen afscheid van
de meisjes. Op het vliegveld blijven Jan
Willem, Suzy, Dody en Pur niet, zij zetten ons
alleen maar af. Daar ben ik wel blij om, ik
vind het altijd lastig als mensen blijven
hangen, je weet op den duur toch niet meer
wat je moet zeggen. Nog een laatste dikke
knuffel en dat was het dan.
Foto 421 De scheepsbel van Hr. Ms. Java

De terugreis verloopt vlot en alles gaat op tijd.
Aan het andere eind staat Ineke Trix en
Gulian op te wachten. Wij hebben een prachtige verbinding met de trein en in Den Helder
zuid staat onze vriend Titus ook te wachten. Het is een heel bijzondere reis geweest en we
hebben genoten, niet in de laatste plaats door de gastvrije en meer dan hartelijke ontvangst
van Suzy en Jan Willem, voor wie niets te veel was om het ons naar de zin te maken. Er zijn
beslist memories gemaakt! Heel hartelijk dank daarvoor.
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Achtergrondinformatie.
1. Schnellboten en Raumboten
Bob Roetering geeft het onderstaande overzicht over de herkomst van de schepen die bij de
Indonesische marine in dienst zijn (geweest)

1.a. Motor torpedoboten.
Duitse Schnellboten. NATO aanduiding FPB (fast patrol boats). Eerste Duitse klasse na de
oorlog: de Jaguar-klasse. Vuurleiding Italiaans. Opvolgende klasse Zobel-klasse, gereed rond
1961. Deze schepen hadden een vuurleiding van HSA: M 20 systeem.
1. Jaguar-klasse in Duitsland gebouwd 1959-1960 en geleverd zonder vuurleiding
2. Dagger-class. FPB voorzien van WM 28 vuurleiding van HSA. Eind jaren zeventig.
3. Verdere vele eenheden meestal afkomstig uit het voormalige Oostblok.
4. En hier gaat het waarschijnlijk om de PB 57-klasse.
Fast attack craft with guns and missiles. Eerste schip besteld bij Lürssen in 1982. Niet geheel
afgebouwd verscheept naar Indonesië en daar verder uitgerust met oa WM 22 vuurleiding van
HSA. In januari 1984 was dit scheepje gereed. In juli 1984 is tweede schip verscheept en
vervolgens de rest.
Er bestaan drie uitvoeringen
a) Patrol boat waarschijnlijk nr 650 en 652
b) Naval ASW boat met HSA sonar PHS 32 waarschijnlijk nr 651 en 653
c) Een SAR versie (search and rescue).
De totale klasse bestond uit acht eenheden. In het hele verhaal kom ik de werf Niessen niet
tegen, dit moet zijn Lürssen - Vegepack

1.b. Andere eenheden Indonesië.
1. Drie korvetten, waarschijnlijk worden bedoeld de eenheden van de Fatahilla-klasse, in
Nederland gebouwd bij Wilton in 1977/78.
2. Uitgerust met WM 28 vuurleiding van HSA.
3. Een in Joegoslavië gebouwd fregat, in Nederland uitgerust met oa met WM 28
vuurleiding (1978)
4. De door NL verkochte Van Speijk-klasse fregatten.
Ik heb mij beperkt tot HSA, neem aan dat je niet geïnteresseerd bent in andere radar
systemen.

1.c. De R-boten.
Alle R-boten zijn gebouwd in Duitsland, de werven waren:
1. A&R = Abeking & Rasmusen werf te Lemwerder
2. Lürssen = Lürssen werf
3. Burmeister= Burmester Yacht und Bootsbau A.G. te Bremen en Swinemunde
(Swinoujscie)
4. Schlichting= Schlichting werf te Travemunde
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De werf Niessen in Duitsland is mij onbekend. In Nederland een werf in Zwijndrecht,
voornamelijk voor de binnenvaart. Na de Duitse overgave is een gedeelte van de R-boten
ingezet in de Nederlandse wateren, bemand door de Duitse bemanningen.
In 1948 heeft de KM 10 R-boten gekocht en bemand met KM personeel. De schepen waren
uitgewoond en hebben een refit en reparatie gehad in de periode 1949/50.
Citaat:
Na aankoop van de R-boten bleek dat de schepen intensief gebruikt waren en hard toe waren
aan een grondige revisie. Vier schepen, de Walcheren, Goeree, Roompot en Schouwen
werden onder handen genomen bij de werf Gusto te Schiedam. De Schulpengat, die nog niet
in Nederlandse dienst gebruikt was, werd hier ook verbouwd voor de komende
mijnenveegtaak.
De Vlieter en de Malzwin werden aangepast bij Wester te Woubrugge, de Urk kreeg de
verbouw te Amsterdam. Stortemelk onderhoud/verbouw te Schiermonninkoog.....
Het is mij onbekend wat de inbouw inhield. Vermoedelijk is de veeguitrusting aangepast aan
de Nederlandse veegtuigen, omdat de oorspronkelijke tuigen schaars werden. Hiervoor
hadden de schepen geen radar. Of er bij de refit radar is geplaatst is mij onbekend. Niet
waarschijnlijk , radar was nog niet breed ingevoerd en de kleine bootjes stonden niet hoog op
de prioriteitenlijst van de KM. De schepen hebben inderdaad nuttig werk gedaan, vooral bij
het vegen tegen verankerde mijnen en versperringen. De mijnenvegers van de MMS-klasse
(Ameland !) waren minder geschikt vanwege hun lage vaart, maar waren weer beter in
invloedsvegen. DE BYMS-en konden beide, maar waren maar in beperkte mate beschikbaar.
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Bacharuddin Jusuf Habibie, ook bekend als Rudy
Habibie of B.J. Habibie (Pare-Pare (Celebes), 25 juni
1936) was de derde president van Indonesië, van 1998 tot
1999.
Hij studeerde aan het Bandung Technisch Instituut. Van
1955-1965 studeert hij luchtvaarttechniek aan het RWTH
in Aken, Duitsland, waar hij in 1960 zijn diploma behaalt
en in 1965 zijn doctoraat. Daarna werkt hij voor
Messerschmitt-Bölkow-Blohm in Hamburg. Hij werd
vervolgens algemeen directeur van een vliegtuigfabriek te
Bandung, die zich bezig hield met assemblage van
toestellen voor de Indonesische markt en een vliegtuig
ontwikkelde dat nooit aan het buitenland verkocht is en
waarvan slechts enkele exemplaren gebouwd zijn.
In de periode 1978-1998 was hij minister van
Technologie en Research in de Indonesische regeringFoto 422 Bacharaddin Jusuf Habibie
Soeharto en in maart 1998 wordt hij vicepresident. Toen
Soeharto gedwongen werd af te treden werd Habibie
president. Hij stelde zich niet herkiesbaar nadat de MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat,
“Beraadslagende Volksraad”) in oktober 1999 zijn “verantwoordingstoespraak” na stemming
niet accepteerde.
Habibie werd opgevolgd door Abdurrahman Wahid, ook bekend als Gus Dur. Zijn broer
Junus Effendi Habibie (1937-2012) was ambassadeur van Indonesië in Nederland van 2006
tot 2010.
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De Konfrontasi betreft de niet-officieel verklaarde oorlog - “confrontatie” - van 1962 tot
1966 tussen de republiek Indonesië en de nieuwe, Brits gesteunde, federatie Maleisië en het
koninkrijk Brunei.
De federatie Maleisië werd gecreëerd in 1963. Indonesië had in 1945 eenzijdig de
onafhankelijkheid uitgeroepen maar werd echter pas in 1949 door Nederland erkend. De
bevolking en de taal van Maleisië en Indonesië lijken sterk op elkaar. Maleisië en Indonesië
grenzen aan elkaar in Borneo. Verder ging het in Indonesië in deze tijd slecht met de
economie en trachtte de Indonesische president Soekarno de aandacht daarvan af te leiden.
Nederlands-Nieuw-Guinea - inmiddels in Indonesische handen - kon deze rol niet langer
vervullen. Hij ging daarom al snel de confrontatie aan met Maleisië en het koninkrijk Brunei,
wat hij (in het Nederlands) verwoordden met: “verpletter Maleisië!”.
In 1962 vond er een opstand plaats in Brunei. Door Indonesië gesteunde rebellen vielen
diverse plaatsen aan en probeerden gijzelaars gevangen te nemen. De opstand werd snel
onderdrukt door Britse troepen, waaronder de Gurkha's.
Meerdere aanvallen op Maleisisch grondgebied vonden plaats tot 1966. Alle aanvallen
werden afgeslagen door Maleisië en haar koloniale bondgenoten, Groot-Brittannië (Verenigd
Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland).
In 1965 waren de interne spanningen in Indonesië hoog opgelopen. De PKI was steeds
machtiger geworden. Er volgde een bijzonder gewelddadige staatsgreep. Daarin werd
Soekarno afgezet door generaal Soeharto en vervolgens werden de communisten grondig
opgeruimd. De Indonesische inzet en interesse werd onder het nieuwe pro-westerse bewind
snel minder, waarna het conflict feitelijk eindigde.
Op 28 mei 1966 verklaarden beide regeringen op een conferentie in Bangkok dat het conflict
voorbij was, maar het was op dat moment niet duidelijk of Soeharto, dan wel Soekarno nu de
macht had in Jakarta. In juli was het duidelijk dat Soekarno's tijd voorgoed voorbij was. Op
11 augustus werd er een vredesverdrag getekend, dat twee dagen later werd geratificeerd.
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Veerkrachtige substantie die verkregen wordt uit het
melksap van de rubberboom. De naam voor deze
substantie werd bedacht door de Britse wetenschapper
Joseph Priestley nadat deze de mogelijkheid ervan
ontdekte om er potloodlijnen mee weg te vagen of uit
te 'gommen' ('rub out'). Rubber wordt verzameld door
in de stam van de boom te kerven waardoor het sap
naar beneden vloeit en via een metalen geultje in een
klein kopje sijpelt, een proces gekend als rubber
tappen.
Foto 423 Rubber tappen

In Zuid-Amerika waar de boom
inheems is, wordt de boom door de
indianen 'cachuchu' genoemd, letterlijk
het 'hout dat huilt'. De inkervingen
moeten perfect zijn, want indien de
snede te diep of niet diep genoeg is
daalt de opbrengst aanzienlijk. Elke
boom wordt om de 2-3 nachten
opnieuw
gekerfd,
steeds
vóór
zonsopgang en wanneer het niet regent.
Nadien wordt de inhoud van de kleine
kommetjes leeggemaakt in emmers, een
Foto 424 Mangelen van de latex
proces dat snel moet gebeuren, vóórdat
de rubber hard begint te worden. Eens
de zon opkomt is het te laat: de rubber wordt dan hard, bederft en is onbruikbaar. Na de
inzameling van de ruwe rubber wordt deze overgegoten in een grote ton, gezeefd, aangelengd
met water en behandeld met een zuur om het te doen stremmen (stollen). Vervolgens wordt de
rubber in metalen pannen gegoten om te harden, waarna ze tot witte plooibare matten worden
gemangeld, die beige kleuren wanneer ze drogen in de zon). Zuid-Amerikaanse indianen
gebruikten reeds rubber lang voordat de substantie in de Westerse beschaving geïntroduceerd
werd. Het duurde nog tot 1736 voordat wetenschappers pas geleidelijk aan interesse begonnen
te tonen, nadat de ontdekkingsreiziger Charles Condamine verschillende rollen ruwe rubber
die door Zuid-Amerikaanse indianen geproduceerd werd van wilde bomen in de Amazone
Vallei, naar zijn moederland stuurde. Nog lang voor enige commerciële toepassingen bekend
waren, ontdekte de Britse industrieel Samual Peal dat stoffen waterdicht gemaakt konden
worden door deze met een oplossing van rubber en terpentijn te besmeren. In 1839 ontdekte
de Amerikaanse uitvinder Charles Goodyear dat wanneer men rubber vulkaniseerde door deze
te koken met zwavel, deze niet langer stijf zou worden in koud weer, of kleverig en stinkend
in de hitte. Zuid-Amerika zou nog tot 1876 de voornaamste bron van ruwe rubber blijven, tot
de Brit Sir Henry Wickham zo'n 70.000 hevea braziliensis-zaadjes, die hij van Brazilië had
meegesmokkeld, liet ontkiemen en vervolgens in Ceylon plantte. Niet lang daarna werden ook
in Maleisië rubberbomen aangeplant. Toen in het begin van de 20ste eeuw de tinvoorraden op
het eiland Phuket afnamen startte in 1903 ook Thailand met het planten van rubberbomen.
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Koning Rama V benoemde zelfs een nieuwe gouverneur voor de provincie Trang om de
lokale rubberproduktie op te starten, en tegen het jaar 1936 produceerde Thailand zo'n 4% van
de globale rubbermarkt. Het einde van deze opleving begon met het uitbreken van WO II toen
een rendabele manier werd bedacht om synthetische rubber te produceren, hoewel Thailand
nog steeds 2 miljoen ton rubber per jaar produceert, die met een waarde van zo'n 60 miljard
baht Thailand tot de grootste producent van ruwe rubber ter wereld maakt. In een goed jaar
kan de opbrengst oplopen tot zo'n 500 kilogram ruwe rubber per hectare. Naast zijn
toepassingen in de chirurgie en luchtvaart wordt rubber gebruikt in een verscheidenheid aan
producten, van elastiekjes tot auto-onderdelen, etc.

5.a. Geschiedenis van rubber
Rubber wordt al heel lang verzameld en gebruikt in het natuurlijke verspreidingsgebied van
rubber bevattende planten, zoals de Braziliaanse rubberboom. De Meso-Amerikaanse
beschavingen wonnen de rubber meestal van de Castilla elastica. Zij gebruikten rubberen
ballen voor een balspel. Ook zijn pre-Columbiaanse rubberen ballen gevonden. Deze
vondsten dateren van 1600 v. Chr. Volgens Bernal Díaz del Castillo waren de Spaanse
veroveraars zo verbaasd over de stuiterende rubberen ballen dat zij dachten dat deze waren
behekst. De Maya's maakten een tijdelijke rubberen schoen door hun voeten in een
latexmengsel te dopen. Rubber werd daarnaast gebruikt voor constructiedoeleinden, zoals
bindmateriaal om stenen en metalen werktuigen aan houten handvatten vast te maken.
Omdat het vulkaniseren nog niet was ontdekt, gebruikten de oude Meso-Amerikanen
organische middelen, waarbij ruwe latex werd gemengd met sap van andere planten, zoals die
van Ipomoea alba. Dit gaf vergelijkbare resultaten. In Brazilië werd rubber gebruikt voor het
waterdicht maken van kleding. Het verhaal gaat dat toen de eerste Europeanen uit Brazilië
met deze kleding terugkeerden in Portugal, ze berecht werden op verdenking van tovenarij.
De eerste rubberbanden werden in 1791 gemaakt. In 1820 begon Thomas Hancock in
Engeland producten van rubber te maken. In 1828 breidde hij uit naar Frankrijk, en in 1832
naar de Verenigde Staten. In 1839 werd het vulkaniseren uitgevonden door Charles Goodyear
en/of Hancock. Hierna nam de vraag naar rubber sterk toe. In 1910 slaagde de Russische
chemicus Sergei Vasiljevich Lebedev erin om synthetisch rubber te maken gebaseerd op polybutadieen. Zijn boek, Research in polymerisation of by-ethylene hydrocarbons (1913), werd
de bijbel voor de studie van synthetisch rubber.

5.b. De rubberboom
De Braziliaanse rubberboom (Hevea brasiliensis) is een tot 30 meter hoge, rijkvertakte, in
droge tijden bladverliezende, boom met meestal een slanke kruin. De bladeren zijn
afwisselend geplaatst, langesteeld en drietallig gelobd. De circa 15 cm lange deelblaadjes zijn
van boven grasgroen en van onderen blauwgroen door een waslaagje. De circa 5 mm grote,
groenachtige bloemen staan in eindelingse pluimen. De vruchten zijn driehokkige, tot 5 cm
grote doosvruchten met één tot 3,5 cm groot zaad per hok. De vruchten springen met een knal
open, waarbij de zaden tot wel 15 meter kunnen worden weggeslingerd.
De bast is glad, lichtgrijs en bloedt bij verwonding met wit melksap, de latex. De dikte van de
bast varieert van 6,5 tot 15 mm (gemiddeld 10 tot 11 mm) en is afhankelijk van de kloon of de
zaailing, de leeftijd van de boom en of de bast al of niet vernieuwd is. De buitenkant van de
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bast bestaat uit kurklagen en een groenachtig kurkmeristeem. Hieronder ligt de oranje-bruine
harde bast met een groot aantal vaten, waarvan het aantal toeneemt van binnen naar buiten.
Verder liggen hierin parenchymcellen, verspreidt liggende zeefvaten en enkele latexvaten.
Onder de harde bast ligt de zachte bast die voornamelijk bestaat uit verticale rijen zeefvaten
met enkele dwarse rijen en latexvaten. Dichtbij het cambium liggen de meeste latexvaten.
Latexvaten zijn gespecialiseerde zeefcellen, waarvan de tussenschotten zijn verdwenen. De
latexvaten vormen concentrische cilinders, die tegen de klok in 3 tot 5° gedraaid zijn. Ook
zijn er klonen, waarbij ze met de klok meedraaien. Het latex-houdende melksap wordt door
half spiraalsgewijs (onder een hoek van 25 tot 30°) van links naar rechts aansnijden van de
bast gewonnen, waarbij zo dicht mogelijk tot op het cambium, zonder deze te beschadigen,
wordt gesneden. Bij elke tapronde, die om de dag of twee dagen kan zijn, wordt de
samengeklonterde latex van de vorige insnijding weggehaald en wordt een nieuwe insnijding
boven of onder de oude insnijding gemaakt.
Na het tappen duurt het 7 tot 8 jaar voordat de bast volledig hersteld is en opnieuw getapt kan
worden

5.c. Verspreiding van de rubberboom
De Braziliaanse rubberboom komt oorspronkelijk uit het Amazonegebied en is tegenwoordig
verspreid over de hele tropen, waar hij in plantages wordt aangeplant. De plantages liggen
tussen de breedtegraden 15°NB en 10°ZB. In de 18e eeuw kwam de meeste latex uit het
Amazonegebied. De uitvinding van het vulkaniseren in 1839 leidde tot een sterke vraag naar
latex, waardoor de steden van Manaus en Belém rijk werden. Getracht werd de teelt ook naar
andere delen van de wereld uit te breiden.
De zaden blijven maar kort kiemkrachtig, waardoor de verspreiding vanuit Brazilië in het
begin moeizaam ging. H.A. Wickham verzamelde in 1876 ongeveer 70.000 zaden in het
gebied tussen de Tapajoz en de Madeira rivier. Van deze inzameling zijn alle rubberbomen in
Azië afkomstig. De zaden werden op 14 juni 1876 uitgezaaid in de Kew Gardens, waaruit
2800 zaailingen voortkwamen. De meeste zaailingen werden in 1876 naar Ceylon gestuurd en
voor het grootste gedeelte uitgeplant in Henaratgoda. Hiervan werden in 1888 20.000 zaden
geoogst. Enkele planten werden in 1876 doorgestuurd naar Buitenzorg op Java. In 1877
werden planten vanuit de Kew Gardens naar de Botanische Tuinen in Singapore en naar
Kuala Kangsar in Perak op Maleisië gestuurd. In 1881 werd van de bomen in Singapore voor
het eerst zaden geoogst en in 1884 van die in Kuala Kangsar. H.N. Ridley (1855-1956)
ontwikkelde vanaf 1888 in Singapore een betere methode van latexwinning, betere
teeltmethoden en was een belangrijke motor voor de verdere verspreiding van de rubberboom.
De eerste plantage in Maleisië werd in 1898 onder begeleiding van Ridley aangelegd. Pas na
de prijsval van de koffie en aantasting door ziekten van de koffieplant nam vanaf 1910 de
rubberteelt in Maleisië sterk toe en werd dit land de grootste rubberproducent. De meeste
rubberplantages liggen vandaag de dag in Zuidoost-Azië, maar er liggen er ook in Afrika.
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De vorstenlanden waren in Nederlands-Indië de vier na de kolonisatie overgebleven
inheemse rijken. De vorsten van deze staatjes waren formeel “zelfregeerder” maar hun
politieke macht was door verdragen en akkoorden sterk ingeperkt. Het Koninkrijk der
Nederlanden was hun suzerein.
De in de 20e eeuw tot 1945 zelfregerende vorstenstaten:
•
•
•
•

Het soenanaat Soerakarta met 1.704.201 inwoners
Het sultanaat Djogjakarta met 1.399.351 inwoners
Het vorstendom Pakoealaman met 112.005 inwoners
Het vorstendom Mangkoenegaran (Mangkoe-Negoro) met 908.318 inwoners

De vorstenlanden ontstonden in de loop van
de 18e en vroeg-19e eeuw na burgeroorlogen
en opvolgingsstrijd binnen de Javaanse adel
en waren de opvolgers van het Rijk van
Mataram. Ze waren dichtbevolkt en er werd
veel rijst verbouwd. Er waren twee Solose
vorsten: de Soesoehoenan van Soerakarta
(Solo) en de Mangkoenegara van het gebied
Mangkoenegaran en twee Djokjase vorsten:
de Hamengkoeboewono of sultan van
Djokjakarta, en de Pakoe Alam van
Pakoealaman. De Soesoehoenan van
Soerakarta was de eerste opvolger in rechte
lijn,
de
overige
drie
vorsten
vertegenwoordigden zijlijnen (broer of neef). Foto 425 Z.P.H. de Soesoehoenan Pakoeboewono X
De vier vorsten erkenden het Nederlands van Soerakarta aan de arm van de Nederlandse Resident
oppergezag, daar de laatste Soesoehoenan
van het huis van Mataram (Pakoe Boewono II) in 1749 zijn erfrecht aan de Verenigde OostIndische Compagnie (V.O.C.) had afgestaan. Voor de vier vorsten gold de landvoogd of
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
als “Grootvader”, terwijl deze hen
omgekeerd als “Kleinkinderen” betitelde.
De vorstenstaten hadden geen jurisdictie over
de Europese inwoners en de Oosterlingen
zoals
Chinezen,
zij
vielen
als
landsonderhorigen onder het gezag en de
rechtsmacht van Nederlands-Indië. Naast de
vorst stond de Nederlandse rijksbestuurder of
pepatik dalem die de feitelijke macht
uitoefende.
Foto 426 Sultan Hamengkoeboewono VIII van
Djokjakarta aan de arm van Gouverneur Bijleveld
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De absoluut regerende vorsten vaardigden eigen vorstenverordeningen “Anger-angerran” uit die kracht van wet
hadden in hun domein. De rechtbanken in de
vorstenlanden waren vrijwel helemaal vervangen door
landsrechtspraak en de Nederlandse rechterlijke
organisatie, die respectievelijk de rechtszaken van de
inheemse bevolking en de Nederlanders behandelden.
Voor de rechtspraak over de keizerlijke en koninklijke
families, over de vrouwen van de polygame vorsten en
plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders die geen
Nederlands onderdaan waren, bleven enkele inheemse
rechtbanken bevoegd. In Djokjakarta was een rechtbank
voor agrarische geschillen buiten de sfeer van de
burgerlijke zaken en een religieuze rechtbank of
Soerambi in functie.
De staatsregeling hield in dat de inlandse vorst regeerde
onder suzereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden.
Hij was geen vazal van de koning der Nederlanden of van
de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De vorst
werd geacht een eigen, niet aan Nederland ontleend,
Foto 427 Pangeran Hadipati Hario
regeergezag te bezitten. Zijn wil werd beperkt door de
Praboe Soerjodilogo Pakoe Alam VIII
Nederlandse invloed die zoals steeds in Nederlands-Indië
van Pakoealaman
geacht werd die van een “oudere broer tegenover een
jongere broer” te zijn. De Nederlandse gouverneur of “Pepatik Dalem” nam de rol van
“oudere broer” op zich en het was gebruikelijk dat hij arm in arm met de inlandse vorst liep.
In een aantal zaken trad de Nederlands-Indische overheid als wettig gezag op. De vier
vorstenlanden hadden bijvoorbeeld geen eigen posterijen. De verhoudingen tussen het
soenanaat Soerakarta en Nederland werden in de Akte van Verband en de daaraangehechte
verklaringen uit 1893 en in latere aanvullende verklaringen vastgelegd. Alle grond in de
feodale vorstenlanden werd op basis van de adat geacht eigendom van de vorst te zijn. De
gebruikers betaalden met schattingen in natura en door gedwongen arbeid, die herendienst
werd genoemd. De vorsten gaven delen van hun rijk als apanage aan familieleden en ook aan
hun ambtenaren of “bekel” die de opbrengst genoten in plaats van loon. Tussen 1910 en 1920
werden in de vorstenlanden grote agrarische hervormingen doorgevoerd. Deze waren
gebaseerd op het vervangen van het feodale stelsel door een herstelde structuur van desa's.
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Nu volgt de droomwereld van Sofian van het productieproces van de wikkelslang zoals wij
dat door MTG) tijdens onze Italiaanse reis voorgespiegeld hadden gekregen. Dit zou onze
toekomst worden waarmee wij goed geld zouden gaan verdienen.
Tijdens de IMIR periode wist hij Hermawan te bewegen om een aanvang te maken met het
opzetten van een productielijn voor de wikkelslang. Met hulp van Taiwanese technici werd
eerst een proeflijn met alle voorzieningen voor een complete wikkel-, of Mandrel slang
opgezet. De werktekeningen daarvoor had hij bij zijn gedwongen vertrek bij IMIR
meegenomen. Onze zakelijke bindingen waren wel vervaagd maar nooit verbroken. Ondanks
het feit dat onze zakenrelatie minder hecht was en onze activiteiten hemelsbreed verschilden,
hielden wij elkaar op de hoogte en staken wij elkaar over en weer een helpende hand toe. Dat
was bijvoorbeeld het geval toen hij mij met trots een verbeterde versie van de door de
Taiwanezen geplaatste Mandrel Hose productielijnen toonde. De Indonesische assistent van
Sofian, die indertijd ook het opzetten de productielijn van de Mandrel Hose had meegemaakt,
werd weer door Sofian benaderd. Hij leerde hem daarbij alle truckjes zodat de kinderziekten
bij het in elkaar zetten al konden worden voorkomen en de lijn direct gereed was voor de
productie.
a. In de kneader worden de voor de
specificatie van de slang noodzakelijke
grondstoffen tot het rubbercompound
gekneed.

b. In de mixer wordt het rubbercompound
onder toevoeging van speciale olie en
accelatoren tot een homogene massa
gemixed acceleratoren
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c. In de calenders wordt het homogene
compound in sheets op de gewenste dikte
gebracht.

d. In de conveyor worden de inlays van
nylon of koperdoek in de gewenste breedte
gesneden en opgerold

e. In de strook calenders worden de rubber
sheets op breedte en lengte gesneden en
opgerold.

f. In
de
conveyor
worden
de
verstevigingslagen
van
nylon
of
koperdoek in de gewenste breedte
gesneden en opgerold. Zie d.
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g.

Area Mandrel productielijnen.

h. Het plaatsen van een Mandrel stalen pijp
van 60 m met een Outer Diameter, die
bestemd is voor een wikkelslang met een
Inner Diameter van de Outer Diameter van
de stalen Mandrel pijp. De Mandrel ligt op
een bed van rollagers of wel een rolator
die is gekoppeld aan een elektromotor.

i. De wrapping machine. Gezeten op de
wikkelstoel, worden de compound
striprollen (al dan niet afgewisseld met een
inleg) onder een vastgestelde constante
hoek en wikkelspanning op de stalen
Mandrel gewikkeld.

j. Op deze foto worden echter een pvc
striprollen gewikkeld.
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k. Ongevulkaniseerde wikkelslangen op een
treinstel, gereed om in de autoclaaf
gevulcaniseerd te worden.

l. Een wikkelslang met een L-Line marking
" Airmaster 300 psi "

m. De autoclaaf van 60 meter lang.

n. Gevulkaniseerde wikkelslangen op de
lorrie uit de autoclaaf.

260

7. De droomwereld van Sofian
o. Het verwijderen van de pcv rolstrip

p. De
stripping
machine
die
gevulkaniseerde
wikkelslang
ronddraaiende beweging geeft.

de
een

q. De stripping area

r. Van
de
Mandrel
gevulkaniseerde wikkelslang.
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s. Een gereed zijnde slang op de wikkeltafel.
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"Explorer" Camper
Het project van Hendro Prayitno en mij. Op een Toyota flatbed werd een demonteerbare accommodatie
module geplaatst
97, 131
Aa, mevr. van der
De slagersvrouw in Middelbeers die ons Dr. Fellinger had aanbevolen
180, 181
AAL
Academie Angkatan Laut ofwel de officiers opleiding van de Indonesische marine
5
Abdul Rachman, schout bij nacht
Een oudste jaar van mij en commandant van KODIKAL
5
Abdullah Rachman, P.M.
Het hoofd van PUSDIKTEK
32, 46
Agus
Hij was productie manager bij IRC voordat hij overging naar Camarin in Laksana. Hij bracht daar de
technische kennis en ervaring in voor de productie van industriële slangen
140, 141, 153, 158
Aïda, mej.
De PR manager P.T. Garem
93
Alfa Gomma (AG) Italië
Het Italiaanse moederbedrijf van Alfa Gomma Netherlands bv. Het bedrijf specialiseert zich in de
ontwikkeling van hydraulische en industriële slangen en koppelingen
91
Alfa Gomma (AG) Netherlands bv
De divisie van Alfa Gomma International die zich bezig houdt met de productie industrieslang in Venlo 90,
91, 102, 118, 133, 134, 152
Algemene Kunstzijde Unie (AKU)
Een grote producent van synthetische garens waar ik zaken mee deed
117, 118, 149
Alting van Sieberg, E (1932)
Hij was voorzitter van de NIID, hij ging in 1985 als commandeur met e.o.
87
Amina
Een van mijn bediendes in Jalan Sambas
75
Am-Strong
Een van onze eigen merken voor wikkelslangen
195
Andalan Sejati (AS)
Het bedrijf van Jan Willem, Suzy en Dody in Surabaya
194, 195, 197, 198
Angkatan Bersentaja Republik Indonesia (ABRI)
De strijdmacht van de Republiek Indonesia
78, 102, 103
Apec
Een Nederlandse paardentrailer fabrikant
178
Armand
De zoon van mijn eerste vrouw Irma, die ik echtte bij mijn huwelijk met haar
22, 94, 146
ARMATIM-AL
Armada Timor Angkatan Laut ofwel het eskader of armada van Oost Indonesië
57, 66, 86
ARTO
Artillerie Officier is een van de operationele specialisaties voor een zeedienst officier
2, 21, 39, 41, 56, 74
Verbindings Officier is een van de operationele specialisaties voor een zeedienst officier
21, 74
ARUBO
Een bedrijf in Bilthoven waar ik zonder succes de rubberen slangen aan de man probeerde te brengen 90, 157
ASLOG
Ankatan Staf Laut ofwel de logistieke staf van de marine
66
Australian Hosetech
Een Australisch bedrijf waar ik zonder succes rubber slangen aan de man probeerde te brengen
134
Azim, Roestam
Een Indonesische jaargenoot van mij die ik in mijn HSA tijd weer voor het eerst ontmoette
4
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Bagus, Ida
Eigenaar van Sroeni transport en een vooraanstaande Bramaan Hindu Priester. Hij was de ontwikkelaar van
Real Estate Puri Ida Bagus in Tjandi Dasa
131, 132
Bakker Madava Magneten en Magneetsystemen bv
Een bedrijf dat ontstond door de overname van Madava bv uit Rotterdam door Gerard Bakker uit Son en zich
bezig houdt met magnetische toepassingen
80
Bank, fam.
Mijn linkerburen in de Zonnebloem in Leiden
22
Barends, Barry
Klasgenoot van mij op de Rijks HBS in Amersfoort
180
Barnas, ir. B.J. (1933-2011)
Mijn jaar en klasgenoot op het KIM, hij ging in 1984 als KTZT met e.o..
4
Bartlet, Bill
De directeur-eigenaar van Summit Rubber Ltd. in Portland Kentucky (VS)
174, 177, 178, 179, 180
Beautée
Een van onze ruwharige teckels. Zij ging niet mee naar Indonesië
25
Beets, R. (1925-2008)
Een van de weinige collega's waar ik geen goede herinneringen aan heb. Hij ging in 1976 als KTZT met e.o.
en is daarna nog jaren als burger werkzaam geweest op de RW in Den Helder.
203
Beisley, Don
Marketing manager bij Brunnings
137, 139, 140
Belzen, van
Een oud vakdienst officier van de Wapentechnische Dienst (WD), die in het NTCS project verantwoordelijk
was voor de WD aspecten
2, 3, 5, 13, 14, 21, 22
Bemo Industrieel spoor
Nederlands bedrijf dat zich op de spoorweggebonden technieken had gespecialiseerd
80
Bendt, van der
Mijn belasting adviseur van Deloitte en Touche
21
Berger, Karl-Friedrich
De eigenaar van Gummi Berger GmbH in Mannheim in Duitsland
151
Bijou
Een van de twee ruwharige teckels. Zij ging met ons mee naar Indonesië
25, 27, 28, 29, 32, 37, 55
Blanke, dhr.
Purchasing manager van Böckmann
189
Böckmann
Bedrijf in Duitsland waar ik trailer matten aan geleverd heb
178, 183, 189, 197, 198
Boer, W.G. de (1934)
Wim was mijn jaar en klasgenoot op het KIM, ging in 1989 als KTZT met e.o.
4, 128
Bogaerds, dhr. V.A.B.
Mijn contact bij ARUBO in Bilthoven en voormalig verkoper van Kléber
90, 153, 157
Bonifacio, Gian Mario
De sales manager van IVG Colbachini
121, 122, 141
Bos, H. van den (1930)
Hij was als voormalig navigatie officier verantwoordeijk voor die discipline in het NTCS project. Hij ging in
1980 als KTZ met e.o.
41, 74
Brandsma, Mr.
Mijn advocaat in de alimentatie zaak tegen Irma
3, 18, 19, 22
Brink, G.H. van den (1933)
Ik assisteerde hem met het organiseren van een tennistoernooi op Efrprins. Hij ging in 1983 als Luit Kol
Marns met e.o.
22
Brink, Lara van den (1993)
Mijn kleindochter
168
Brink, Mark van den
Mark was een jaargenoot van Armand op de Hogere Hotel Vakschool. Hij kreeg een relatie met Hélène en is
nu mijn schoonzoon en de vader van mijn 2 kleinkinderen
94, 95, 144, 146, 147, 148, 180
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Brink, Robin van den (1995)
Mijn kleinzoon
169
Broek, Jan van den
Na het vertrek van Giepmans nam hij zijn werk in het NTCS project over
48
Brouwers, G.J. (1932)
Ger is een jaargenoot van mij en ging in 1975 als KLTZE met e.o. en emigreerde in 1982 naar Frankrijk 148
Budiman, dhr.
Een aannemer in Surabaya die ik via Mamahit had leren kennen en aan de heer Kramer had aanbevolen voor
het onderhoud van alle huizen van de Signaal expats
51, 77, 78, 158, 187
Buis, Prof dr P.
Cardioloog in Leiden waar ik naar toe ging voor een second opinion
109, 115, 116
Bunnings
Een groot Australisch bedrijf dat zich bezighoudt met alle activiteiten om hout en papier te produceren. Tot
op de dag van vandaag lever ik rubber windsels aan hen
136, 137, 138, 139, 140
Burg, Hans von
Voormalig productiemanager die na het faillissement van UBU in dienst trad bij De Ruijter Internationaal 177
Burghardt, dhr.
De Algemeen Consul van Nederland in Australië in Perth
134, 136, 137, 138, 139, 140
Carla
Tante Carla is een Indonesiche vrouw die mijn ex schoonvader (Papily) had ontmoet tijdens een wereldcruise.
Zij was dus geen echte tante.
6, 7, 10, 32
Carla, tante
jkvr. Van Bommel van Vloten, de echtgenote van mijn in het Jappenkamp overleden oom Rudolf René
52
Combimac bv
Ik was de Sole Agent in Indonesië voor dit bedrijf en leverde bijvoorbeeld Pelger pompen. Daarnaast waren
ook de mariniers een goede klant voor de geruisloze buitenboordmotoren
86, 87, 97, 131, 145
Conijn, fam.
Mijn rechterburen in Zonnebloem in Leiden. Hélène deelde met hun dochter haar pied-à-terre in Parijs toen ze
Frans studeerde aan de Sorbonne
22, 49
Conny
De Indonesische secretaresse van Van der Kaay
31, 39, 73, 76
Corts, Ir.
De directeur van Zenith
88
Crommelin, G.A.K. (1941)
Gulian heeft samen met Ben Ulrich en hun beide echtgenotes Trix en Ellen, Jan Willem geholpen met het op
schrift stellen van zijn levensverhaal. Hij ging in 1994 als KTZT met e.o.
xvii
De Groot Mecorp bv
Een bedrijf dat zich bezig hield met het verstrekken van technische adviezen en de groothandel was voor
scheepsonderdelen en installaties
66
De Hollansche IJssel
Een fabrikant van kanaal dredgers in Oudewater
93
De Orchideeën Hoeve
Europa's grootste Orchideeëntuin in Luttelgeest
153
De Ruijter Internationaal
Een bedrijf dat handelde in afgekeurde EVA matten die in de schoenenindustrie nog bruikbaar waren voor de
zolen
177
DGR Rubber bv
Een goede klant van mij voor de afzet van slangen en andere rubberproducten
189
Dick
Medeeigenaar van LRP
176
Dingemans, dhr.
Een van de HSA mederwerkers van het NTCS project in Surabaya. Ik nam zijn huis in Imam Bonjol 110 over
10, 11, 12, 16, 20, 28, 29, 72
Dixon, Andrew
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Werkt bij Trelleborg Ltd. UK en mocht van het moederbedrijf in Zweden industriële slangen voor de Britse
Markt bij IMIR bestellen
149
Dody
De broer van Suzy en Managing Director van ons bedrijf AS101, 179, 183, 184, 185, 186, 194, 195, 196, 197,
200, 207, 230, 236, 240, 241
Donker, Hennie van den
De echtgenote van Willem
22, 128, 176, 195
Donker, Willem van den (1932-1990)
Een vriend en oudere tweede jaar. Hij ging in 1982 als KLTZ met e.o.
22, 40
Dullemond, Jan.
De man die belast was met de technische uitvoering van het NTCS project
28, 31, 47
Dunken, Dennis
Purchasing manager bij Brunnings
137, 139, 140
Dunlop Oil & Marine Ltd.
De Engelse tak van het grote Amerikaanse concern in Grimsby
149, 150
Elliot, Phil
Een Engelse rubberhandelaar die ook voor UBO Nederland werkte, had zijn markt in het Midden Oosten 170,
174, 178
Elmer, Robert Jan
De verkoop manager van UBO International bv die na het faillissement samen met Kors Zeggelaar en John
Meyboom de medeaandeelhouder werd van UBO Nederland
159, 160, 165, 174, 177, 178
Endang, Mej.
Secretaresse van het NTCS project
31
EPDM
Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer is een sythetische rubbersoort of elastomeer 81, 88, 114, 117, 120, 125,
186
Ernst, Renat
Contactpersoon bij Feldtman in Buchholz in Duitsland
151
Eurotan bv
Een bedrijf in Apeldoorn aan wie Van Nieuwenhoven zijn rotanmeubelen bedrijf verkocht
86, 172
EVA
Ethyleenvinylacetaat is een slijtvaste kunststof
174, 177
Feldtmann
Een bedrijf in Buchholz in de buurt van Hamburg in Duitsland, gespecialiseerd in rubberen
veiligheidsartikelen voor de industrie
134, 151, 162
Fellinger, Dokter
Mijn huisarts in Lage Mierde
180, 181, 182
Forestry
Het bedrijf van Bunnings dat zich in Australië bezighoudt met bosbouw activiteiten
136
Fratini, Orlando
De Commercial Director van Rapisarda
125
Gan, drs.
Financieel directeur van HSA in Hengelo
15, 17
Garden Tools
Een bedrijf voor tuingereedschap in Semarang. Voor Zwillingwerke liet ik bij dit bedrijf een tuinschaar
ontwerpen en de levering verliep daarna via mij
137, 138, 139, 140, 141
Garsite Ltd.
Het Amerikaanse bedrijf dat Hertel bv uit Kampen kocht
81, 188, 195
Giepmans, A.J.A. (1946)
Hij was samen met De Kock in het NTCS project verantwoordelijk voor de producten van de Operationele
school. Hij ging in 1985 als LTZ1 met e.o.
21, 31, 47, 55
Ginaf
Een bedrijf uit Veenendaal waar Hendro en ik het ontwerp voor een vuilniswagen vandaan haalden
88, 89
Göbel, Vincent
Hij kocht na het overlijden van dhr. Simonis Sr. de aandelen van het bedrijf
202
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Gogh, K. van (1932)
Mijn jaargenoot, hij ging in 1982 als KTZT met e.o.
194
Gottardo, Roberta
De inkoopster van MTG
123, 124, 197
Goudberg, G.P. (1931)
Hij was als ARTO de specialist voor de vuurleiding in het NTCS project. Hij ging in 1981 als KTZ met e.o.
21, 41, 74
Gummi Berger GmbH
Het bedrijf van Karl Friedrich Berger in Mannheim. Na een lange reis kreeg ik slechts 15 minuten de tijd om
zaken te bespreken
151
Gummiflex
Een van onze eigen merken voor wikkelslangen
195
Halim, Budianto
Budianto runde samen met zijn broer Sugianto namens hun vader het familiebedrijf P.T.Marga Jaya N.V.
(M.J.)
158, 159, 174, 185
Halim, Sugianto
Sugianto runde samen met zijn broer Budianto namens hun vader het familiebedrijf P.T.Marga Jaya N.V.
(M.J.)
158, 159, 174, 184, 185, 189, 194, 195, 198, 202, 203
Harianto
Zwager van Hartanto Yuwono en eigenaar van een rubberfabriek in Kurniadi 140, 141, 151, 152, 165, 166,
188
Hartono, KTZ Abu
Een Indonesische officier die in het NTCS project de Indonesische counterpart was van Sijgers
4, 49
HEEMAF
Het bedrijf in Madioen van P.T. KAI (Perusaan Terbatas Kreta Api Indonesia (Staatsspoor)) waar Henk
Visser na R&H ging werken
72
Hélène
De dochter van mij en Irma 3, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 55, 67, 81, 94,
99, 117, 120, 126, 138, 144, 146, 147, 168, 169, 179
Hermawan, dhr.
De directeur en eigenaar van P.T. Indotama Mega Inda Rubber (IMIR)
92, 107, 115, 124, 138, 162, 257
Hertel bv Nederland
Producent van rubberproducten, maar ook de alleenvertegenwoordiger voor onder andere, Beldam, Klinger
(Klingerit1000 en appendages), en de pakkingen van Spirex en John Crane 80, 88, 89, 95, 117, 131, 145, 160,
187, 188
Heyden, Peter van der
Mijn fysiotherapeut in Middelbeers, die mij na mijn TIA weer op de been heeft geholpen
182
Hidayat
Mijn eerste chauffeur die ik overnam van Dingemans, daarna werd hij de chauffeur van de directeur van ABN
AMRO dhr. van Gelder
29, 31, 32, 35, 37, 45, 55, 58, 64, 76, 95, 107
Holst, Frits van der
Voorganger van Frans Luebbers als directeur van Kléber Nederland
152
Hoogenboezem, dhr. J. (1923)
In het NTCS project was hij in Surabaya verantwoordelijk voor de TD en WD disciplines en als zodanig mijn
baas. Ook regelde hij de huisvesting voor de expats. Hij was een voormalig marine officier en ging in 1968
als LTZ1 met e.o.
2, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 21
Hotra Trailer bv
Nederlandse fabrikant van paardentrailers in Rijssen.
183, 189, 190
Hout, Tony van der
Eigenaar van OTRINCO
93
Hoze Ltd.
Het Australische bedrijf dat werd opgericht door Warren Hunkin (de voormalig hoofd inkoper van Total
Rubber Services) nadat dit bedrijf was overgenomen door Sunway Rubber. Hij werd een van de beste
afnemers van onze wikkelslangen
135, 196
HSA
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Hollandse Signaal Apparaten. Destijds een dochter van Philips nu als Thalis gespecialiseerd in Maritieme
Wapen, Communicatie en Sensor technologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 38, 46,
47, 49, 51, 53, 55, 75, 76, 95, 102, 158, 243, 263
Hulshof, Mr. J.H.B.
Hij ging in 1980 als Viceadmiraal met e.o.
65
Humbauer
Fabrikant van paardentrailers in Gersthoven (Duitsland)
178, 184
Hunkin, Warren
Purchasing manager van Total Rubber Company in Melbourn
196, 197
Hyva bv
Vuilniswagenfabrikant in Alphen aan de Rijn
89, 186
Ideal Hose Ltd.
Bedrijf van Ken Urwin in Northampton (UK), waar ik niet alleen een goede klant aan had maar ook privé
goed mee kon opschieten.
91, 100, 107, 108, 118, 119, 120, 133, 149, 162
Imam Bonjol 110
Mijn eerste huis in Surabaya was van Signaal en kon ik van Dingemans overnemen 10, 11, 28, 29, 30, 32, 37,
38, 41, 55, 72, 73, 74, 76
Immink, F. (1933)
Frans ging in 1983 als LTZ1 met e.o.
128
Immink, F.W.R. (1931)
Frits ging in 1982 als KLTZ met e.o.
128
INA
Indonesian Netherlands Association
87, 97
Indiana
Nederlandse firma die stalmatten en lopers afnam
159, 160, 177
India's Rubber Manufacturer Fidelity (IRMF)
Een bedrijf dat matten met veel tekortkomingen had geleverd aan ALDI
178
Industrial Reinforced Hoses
Een van de twee bedrijven van Sofian Lesmanto, die produceerde voor de lokale markt
117, 195
Industrial Rubber Company Ltd. (IRC)
Een fabrikant van banden waar Agus werkte als productie manager
140, 141, 153, 158
Irma
Mijn eerste echtgenote en de moeder van Armand en Hélène
3, 18
Irmen, Bernd
Een Duitser die bij het zusterbedrijf Howaldwerke in Hamburg werkte. In het NTCS project loste hij
Dullemond af
47, 74
Iskandar, Alex
Net als ik "geadopteerd" door "opa" Prentice en daardoor min of meer mijn stiefbroer
67, 216, 218
IVG Colbachini
De rubber fabrikant in Padova waar ik werd welkom geheten door de Sales Manager Gian Mario Bonifacio en
de IVG vertegenwoordiger voor het Verre Oosten, Franco Pavan voor het eerst ontmoette 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126
Jacobs, B. (1940)
Bert was de aflosser van Henk de Vries als de liaison officier die de Indonesische marine ondersteunde bij de
exploitatie van de Van Speijk klasse fregatten. Hij ging in 1996 als LTZT1 met e.o.
72, 184, 195
Jacobs, Nel
De vrouw van Bert Jacobs
195
Jajar Tunggal Selatan MM 18
Het huis dat ik samen met Suzy liet bouwen
104, 109, 111, 112, 113, 114, 127, 143, 154, 166
Jalan Ananas
De straat in Malang waar we een pied a terre kochten, zodat we niet meer zo vaak en zo ver meer hoefden te
reizen
163, 166
Jalan Sambas 120
Het tweede huurhuis van HSA
72, 73, 74, 75, 76, 95, 98, 104, 109, 111
Jeffrey, Dr.
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Mijn cardioloog in het Rooms Katholieke Ziekenhuis (RKZ) in Surabaya
108, 109, 115, 116
Jensema, E.W. (Bert) (1931-1994)
Destijds hoofd TOKM en ondersteunde vanuit zijn organisatie HSA bij het NTCS project. Hij ging in 1983
als KLTZT met e.o.
1, 2, 3, 4, 49, 55, 56, 59, 61, 65, 74
Jong, dhr.
Een van de HSA vertegenwoordigers in Surabaya. Hij was een voormalig marine officier en ging in 1974 als
LTZ2 oc met e.o.
4, 27, 28
Jong, dhr. de
De directeur van UBO International bv, leverancier van koe- en vloermatten
157, 158, 159
Julius Roller
Een Duits bedrijf en een van de oude klanten van Franco Pavan die hij nu met ons zaken liet doen
134
Kaay, P.K. van der (1929)
Coördinator van het NTCS project in Surabaya. Hij was voormalig marine officier en ging in 1980 als KTZ
met e.o.
2, 3, 5, 10, 17, 28, 29, 31, 38, 39, 76
Kartinie
Een volle nicht van mijn moeder
95
KASAL
Kepala Staf TNI-AL of wel Commandant Zeemacht van Indonesië
4, 5, 56
Kater, Boebi
Een heel goede vriend van mij die ook bij Pa Ko de Vos in huis is geweest
174, 175, 176, 215, 275
Kater, Christian
De zoon van Boebi Kater
174, 175
Katjong
Jongen
34, 78, 150, 167
Kawalusan
Een Indonesische jaargenoot van mij die ik in mijn HSA tijd weer voor het eerst ontmoette
4
Keays, John G.
Managing director van Total Rubber Services Pty. Ltd.
134, 196
Kerkdijk, Bob
Een uitgetreden pater Jezuïet die nu een handel had in koloniale meubels
111, 112, 127
Kesko Ltd.
Fins bedrijf voor zuivelproducten
160
Kirkels, dhr.
Directeur van Alfa Gomma Netherlands bv in Roermond
90, 91, 152
Kitrac
Het bedrijf van Frans Luebbers
162, 183
Kitt Kraiburg
De distributeur van het Duitse moederbedrijf in Bridgewater, Somerset en bediende ook de Amerikaanse,
Canadese (Legend) en Nieuw Zeelandse (Nummat) markt
178, 199
Kitt, Tim
Met zijn bedrijf Kitt Kraiburg de distributeur van Kraiburg in de VS, Canada en Nieuw Zeeland
199
Klaassen, H.P. (1927-1996)
Harry was een ouderejaars marinier en buurman in Callantsoog. Hij ging in 1977 als Luit. Kol. Marns. met
e.o.
22
Kléber
Bedrijf in Oosterhout
90, 152, 153, 183
Kliko bv
Bedrijf in Alkmaar dat als hoofdaannemer voor het ”Open Landfill” project in Malang optrad
88, 89
Klinger GmbH
Het Zwitserse bedrijf dat Kitrac van Frans Luebbers kocht
183
Klinger, Martin
De managing director van Kraiburg GmbH
199
Klinkenberg, dhr.
De directeur van Kliko
88, 89
Koch, Mat
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De distributeur in de VS van Kraiburg
174, 178
Kock, jhr. R.F.W. de (1930)
Mijn Operationele Counterpart in het NTCS project. Hij was een van de initiatiefnemers voor het opzetten
van de Commando Centrale Officier (CCO) opleiding op de Operationele School in Den Helder. Hij ging in
1965 als LTZE1 met e.o.
2, 21, 41, 48, 74
KODIKAL
Kommando Pedidikan Angkatan Laut ofwel het hoofd van de opleidingen van de Indonesische marine 5, 21,
31, 32, 39, 77
Koesnandar, Gen Maj Marns
Commandant KODIKAL
77
Kolff, dhr.
Financieel directeur van Hertel bv
160, 187
Kool, W. (1931-1997)
Een van mij oudere collega's op de Zeven Provinciën, later VOM. Hij ging in 1985 als schout bij nacht met
e.o.
49, 56, 65
KOWAL
Korps Wanita Angkatan Laut. De Indonesische Marva die vooral ingezet werden bij sociale activiteiten en
feestjes
57
Kraiburg GmbH
Een Duits bedrijf in Tittmoning dat een van de markleiders is in Europa op het gebied van rubber 159, 169,
174, 178, 183, 190, 199
Kramer, dhr.
Aflosser van dhr. Van der Kaay als coördinator van het NTCS project in Surabaya 39, 41, 42, 50, 55, 56, 73,
76, 77
Kramer, mevr.
Echtgenote van dhr. Kramer
47
Kroese, dhr.
De inkoop manager van Alfa Gomma Netherlands bv
90, 91, 118, 134, 152
Kwee, mevr.
De Indonesische vrouw die Hélène in Surabaya het Bahasa Indonesia heeft geleerd
31
Lane, Beth
Dochter van John Lane en managing director van LRP
176, 179, 180
Lane, John
Eigenaar van LRP en vader van Beth. Hij was een oud marinier en Vietnam veteraan
176
Lani
De echtgenote van Dody
200
Lassche,
Een vakofficier die werkzaam was bij de sectie stiekem (Marine Inlichtingen Dienst) en mij adviseerde in de
alimentatiezaak tegen Irma
22, 24, 48
Le Duc de Brabant
Onze vakantie woning die wij als eerste pied a terre kochten in Baarschot
169, 178, 180, 192, 196
Legemaat, ir.
De directeur van De Hollansche IJssel
93
Lemmens
Zaak voor golf accessoires in Dongen
200
Lesmanto, Sofian
Ik leerde Sofian kennen in de tijd dat hij nog productie manager was bij P.T. Indotama Mega Inda Rubber
(IMIR). Later zou hij samen met Suzy en mij (als stille vennoten) onze eigen fabrieken (P.T. Mitra Prima
Sentosa en P.T. Eka Prima Rubberindo) voor de slangenproductie oprichten. 89, 92, 107, 115, 117, 118, 119,
120, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 141, 162, 186, 187, 195, 196, 197, 235, 257
Linear Rubber Products (LRP)
Een Amerikaans bedrijf (Kenosha WI) Bedrijf waar wij rubber matten aan geleverd hebben
176, 177
Lomazzi Mr. Piercarlo
De directeur van MTG
123
Los, Jan
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Hoofd van de afdeling Scheepsbouw van DMKM. Daarna ging hij het bedrijfsleven in en werd
achereenvolgens adjunct directeur van Wilton Feijenoord en directeur van Mecorps bv
56, 65, 66, 86, 187
Lucky Ducky
Een in- en exportbedrijf dat Jan Willem en Suzy hadden opgericht om de Australische markt te penetreren 135
Luebbers, Frans
Hij werkte bij Kléber in Oosterhout toen ik hem leerde kennen. Is later met zijn bedrijf Kitrac voor zichzelf
begonnen. Nadat hij dit weer verkocht had aan de Zwitserse Firma Klinger GmbH ging hij naar Kraiburg 90,
152, 179, 183, 184, 185, 199
Luijks, W.M. (1929)
Mijn jaargenoot, hij ging in 1974 als LTZT2oc met e.o.
194
Maarsen, Dick
De eigenaar van de orchideeënhoeve in Luttelgeest
153, 154
MABES-AL
Markas Besar Angkatan Laut ofwel het hoofdkwartier van de marine, de admiraliteit 28, 46, 49, 55, 72, 77, 80
Mamahit, dhr.
Signaal vertegenwoordiger die bij PT-PAL (voor de Korvetten en Fast Patrol Boats van Niessen, op oude
Marine Werf en Etablissement) in Surabaya te werk waren gesteld.
1, 10, 50, 51, 55, 128
Mamily
Zo noemde ik mijn schoonmoeder, de moeder van Irma
122, 146
Mandril Industrial 200' Hoses
Een van de twee bedrijven van Sofian Lesmanto, die produceerde voor de lokale markt
195
Mandy, Mell
Klant van Warren Hunkin
196
Manifattura Tubi Gomma (MTG)
Een rubber fabrikant in Italië
123, 124, 197, 257
Manuli
Een bedrijf in Italië
141, 143
Marga Jaya N.V. (MJ)
Een groot bedrijf in Bandung dat de half gevulkaniseerde inner tubes aan IMIR leverde. Dit van oorsprong
Nederlandse bedrijf was nu in handen van de Chinese familie Liem (Halim)158, 159, 160, 161, 163, 164, 174,
179, 183, 184, 187, 189, 191, 194, 195, 198, 199, 202
Mèrlette
Een bedrijf in Davio (Varese, Italië)
120
Meyboom, John
De boekhouder van van UBO International bv die na het faillissement samen met Kors Zeggelaar en Robert
Jan Elmer de medeaandeelhouder werd van UBO Nederland
159
Min
Mijn tweede chauffeur en klusjesman in Indonesië
107, 112, 113, 127
MINDEF
Ministerie van Defensie in Den Haag
55, 65
Mossink, dhr.
De directeur van Hertel bv, nu onderdeel van Garsite
81, 187
Mossinkoff, Bill
Was in het NTCS project instructeur Rolls Royce- en ABS simulator
55, 56, 57, 61, 65, 74
Mudji
Een van mijn bediendes in Jalan Sambas
75, 95, 98, 100, 108, 113
Naborn, dhr.
De directeur van Hertel bv
80, 187, 188
NAVO
Navigatie Officier is een van de operationele specialisaties voor een zeedienst officier
41, 74
NBR
Nitrilbutadieenrubber of kortweg Nitrilrubber
120, 186
NCH
Nijhuis Container Hoogeveen was het bedrijf waar Hendro Prayitno na zijn opleiding terecht kwam 88, 89,
103, 132, 163, 188
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Nies, J.P.M. de (1938)
Als rechterhand van Jensema heeft hij mij op weg geholpen om inzicht te krijgen in onder andere het ruimte
beslag van simulatoren. Hij ging in 1991 als KLTZT met e.o.
3
Nieuwenhoven, dhr. van
De eigenaar van de rotanfirma “Van Nieuwenhoven”
81, 86, 105, 130
Nieuwenhuizen, dhr. van
Ondergeschikte van dhr. Mamahit in het NTCS project
10, 128
NTCS
Het Naval Training Centre Surabaya van de Indonesische Marine, werd gerealiseerd door HSA die daarvoor
gebruik maakte van de kennis en ervaring van de, voor dat doel, ingehuurde voormalige KM officieren 1, 2, 3,
4, 6, 10, 15, 17, 28, 31, 38, 42, 46, 47, 49, 55, 65, 74, 76, 77
Nusa Indah
Het Guest house dat wij hadden in de Jalan Nusa Indah in Denpasar op Bali 106, 107, 126, 127, 128, 138, 205
OBO
Onderzeeboot Bestijdings Officier is een van de operationele specialisaties voor een zeedienst officier
21
Oei, dhr
De Chinese eigenaar van het bedrijf waar Hendro werkte
97
Oom Sam
Zwager van Sugiarto
187
Oosterhof Nominees
Een investeringsmaatschappij in Australië
136
Oosterhof, Michael J.
De directeur van de investeringsmaatschappij Oosterhof Nominees Pty. Ltd. in Australië
136, 138
OTRINCO
Oversea Trading and Consultancy Co
93
P.A. Regnault’s
Een in de tijd van Soekarno de genationaliseerde verffabriek
172, 173
P.T. Alam Inrotama
Het bedrijf van Hartanto Yuwono dat rotan meubelen maakte. Later is hij overgestapt naar houten meubelen
voor de Amerikaanse markt
83, 84, 86
P.T. Aneka Regalindo
Een meubel fabrikant die ik gebruikte om de in Indonesië gemaakte goederen te verhandelen 78, 82, 83, 84
P.T. Antika Raya
Een bedrijf dat geïnvesteerd had in computer gestuurde productiemiddelen en voor mij tailormade artikelen
kon fabriceren
186
P.T. Bukit Jaya Abadi
Een handelsmaatschappij en aannemer die ik voor de export gebruikte van de in Indonesië gemaakte goederen
78, 89, 155
P.T. Bukit Jaya Senjati
Het bedrijf waar Sutrisno, die me in contact had gebracht met IMIR, een van de marketing medewerkers was
162
P.T. Camarin
De fabriek voor industriële slangen die ik samen met Hartanto en zijn zwager Harianto, Rudy van
GardenTools met diens vriend Agus van IRC in Laksana opzette. 141, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 152, 155,
157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 188
P.T. Eka Prima Rubberindo
Bedrijf van Sofian Lesmanto voor extrusieslangen. Suzy en ik zijn stille vennoot in dit bedrijf
187
P.T. Elfira
Het bedrijf van Sugiarto dat zich, via tenders en incidenteel, toelegde op de leveringen aan de suikerindustrie.
Door mij werd dit bedrijf gebruikt voor de import van mijn goederen
78
P.T. EMCO
De meubelfabriek van Freddy Pankey. Dit bedrijf was van oorsprong, in de tijd van Soekarno de
genationaliseerde verffabriek P.A. Regnault’s, en werd door Freddies vader van de overheid gekocht.
172
P.T. Garem
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Een bedrijf dat het uitbaggeren op zich had genomen van het hoofdkanaal naar de zoutpannen in Kalianget op
Madoera
92, 93
P.T. Halim Jaya
Een bedrijf in Surabaya die sandalen ponste uit EVA matten en later voor mij matten ging maken
174, 177
P.T. Indotama Mega Inda Rubber (IMIR)
Door Sutrisno van P.T. Bukit Jaya Abida werd ik geïntroduceerd bij deze fabrikant van industriële gewapende
rubberen slangen van grote lengten. Daar ontvangen door Sofian die daar toen productie manager was 89, 107,
115, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 127, 135, 138, 141, 145, 149, 150, 152, 155, 158, 162, 165, 187, 257
P.T. Jangkar Mas
Een zusteronderneming van P.T. Elfira en eveneens eigendom van Sugiarto
78, 86, 145, 155, 162, 187
P.T. Kaka Rubber
De fabriek voor industrieslangen in Indonesië waar Sofian als productie manager gewerkt heeft
162
P.T. Maspion
Het bedrijf dat de extrusie matrijs maakte om de aluminium strips te maken voor de inloop matten
165
P.T. MECO
Het bedrijf waar Hendro ging werken toen NCH failliet ging. Het bedrijf vervaardigt, hoofdzakelijk voor het
Staatsbedrijf Pertamina (ex BPM), tankwagens van zowel staal als aluminium
188, 195, 238
P.T. Mitra Prima Sentosa
Bedrijf van Sofian Lesmanto voor wikkelslangen. Suzy en ik zijn stille vennoot in dit bedrijf
187, 196
P.T. Tjiwi Kimia
Det grootste papier- en chemische fabriek van Indonesië waar Dody na zijn studie als purchasing manager
heeft gewerkt
185, 186
Pak No
Vermoedelijk de jongste broer van mijn moeder, woonachtig in zijn ouderlijk huis in Kandat
204
Pangkey, Freddy
Na de dood van zijn vader de eigenaar van P.T. EMCO in Surabaya
172, 173
Papily
Zo noemde ik mijn schoonvader, de vader van Irma
6, 122, 146
Parker, Mark
Managing director van Summit Rubber Ltd.
174
Pavan, Franco
De vertegenwoordiger voor het Verre Oosten van IVG Colbachini. Hij zou later van cruciale betekenis zijn
bij het opzetten van mijn rubber imperium 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 134, 140, 141, 142, 150,
152, 158, 162, 165
Pavan, Gabriëlla
Dochter bam Franco Pavan, die geopereerd moest worden
124, 126
Peijnenburg, August
Eigenaar van een juwelierszaak in Tilburg
171
Peijnenburg, Mark
Zoon van het juweliersechtpaar in Tilburg
171
Peijnenburg, Ted
De echtgenote van August. Zij werd na de dood van haar man een goede kennis van ons
171, 172
Peters Rubber en Plastics bv
Een leverancier van technische slangen in rubber, PVC en TPE gevestigd in Roermond
90
Peters, dhr.
Eigenaar van Peters Rubber en Plastics bv
90
Pijnappels, dhr.
Werkzaam bij Werkspoor
80, 86
Plato, York
Kocht Sagusta van Horst Stuppi
199
Pol, Prof dr. ir. E. van den (1934)
Mijn jaar- en klasgenoot op het KIM, hij ging in 1981 als KTZT met e.o.
4, 194
Prajitno, Wigno
Een Indonesische oudstejaar van mij die ik in mijn HSA tijd weer voor het eerst ontmoette
4
Prayitno, Hendro
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Een Indo-chinees die in Nederland automobiel techniek had gestudeerd en gespecialiseerd was in zwaar
transport. Zijn eerste werkgever was Nijhuis Container Hoogeveen (NCH).
88, 89, 97, 102, 105, 107, 108,
109, 131, 132, 133, 163, 188, 238, 239
Preston, Mr. Stan
De directeur van Purple Pig
135, 138
PT-PAL
Perusahaan Terbatas Penataran Ankatan Laut ofwel de werf van de Indonesische marine
4, 10, 13, 38, 66
Purple Pig
Een bedrijf voor industriële rubber producten in Victoria in Australië
134, 135
PUSDIKEKA
Pusat Pendidikan Electronica (Wapentechnische school)
19, 31, 39
PUSDIKOPSLA
Pusat Pendidikan Operatsi Laut is de school waar operationele technieken en tactieken worden onderwezen
(Het Indonesische equivalent van de Nederlandse Operationele school)
19, 31, 47
PUSDIKTEK
Pusat Pedidikan Teknik is de Indonesische school voor technische en elektrotechnische opleidingen
(equivalent van het Nederlandse TOKM)
6, 19, 31, 32, 38, 46, 56, 57, 77
Quint bv
Een bedrijf gespecialiseerd in het inrichten van kinderkamers
172, 173
Quint, Dick
Eigenaar van Quint bv
172, 173, 273
Rapisarda
Een Italiaans bedrijf in Milaan was een van de oude klanten van Franco Pavan die hij later met ons zaken liet
doen
120, 123, 124, 125, 126, 134
Reijden, G.A. van der (1934)
Ging in 1984 als KTZT met e.o.
56, 130
Reinders, Rudi
Chemicus van de Ruijter Internationaal bv in Waalwijk
160
Renesse, J.D.W. van (1934)
Hij ging in 1980 als Viceadmiraal met e.o.
87
Restifo, Giovanni
De Ourchasing Maniger van Rapisarda
125, 126
Rietschoten en Houwens (R&H)
Een Nederlands bedrijf dat zich bezighoud met elektrotechnische installaties
6, 31, 53, 67, 72, 80
Rijk, C.N. de (1932)
Een voormalig marine officier werkzaam bij De Groot Mecorps bv, hij ging in 1967 als LTZE1 met e.o. 66
RMO
Onderdeel van Werkspoor dat zich specialiseerde op het Rollend Materieel Onderdelen
80, 86
Robicci, Dr. Ing. Pierjuigi
De kwaliteitsadviseur
125
Roobeemd 4 in Lage Mierde
Onze huidige woning in Nederland. Het was een nieuwe woning die we vrij op naam konden kopen en die
eenvoudig tot een “seniorenwoning” getransformeerd kon worden
169, 192, 193
Rooks, dhr.
Een medewerker van Semperit
90
Rouffaer, R. (1932)
Raoul was een jaargenoot van mij, hij ging in 1983 als KLTZ met e.o.
167
Rouwenhorst, Ron
Trade manager bij Bunnings
137
Royal Schelde
De Koninklijke Maatschappij de Schelde (KMS) in Vlissingen is een scheepswerf gespecialiseerd in marine
schepen
145, 155
Rudy
De man van Garden Tools, die ook in het Camarin avontuur stapte
138, 140, 141
Rufai
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Bedrijf dat zich specialiseerd in (cover)banden
159
Ruijter, Roger de
De directeur van de Ruijter Internationaal in Waalwijk
159, 177
Sagustu
Een Duitse paardentrailer fabrikant
178, 183, 184, 199, 202
Saki
Keramiek fabriek in Probolingo
99
Saris bv
Nederlands bedrijf van paardentrailers in Bladel
48, 178, 189
Sati
Een Italiaans bedrijf en een van de oude klanten van Franco Pavan die hij nu met ons zaken liet doen
134
Schippers bv
Een Nederlandse paardentrailer fabrikant in Bladel
178, 179
Schippers, Matk Sr.
De eigenaar van Schippers bv
179
Schot, Erik
Het hoofd projecten van HSA
10, 38, 76
Schotel, J.A. (Jouke) (1934)
Hij ging in 1986 als KTZ met e.o.
65, 128, 129, 205
Scipio, Ing
Een van de techneuten van Zenith
88
Semperit
Rubberartikelen fabriek en groothandel in Nijkerk
90
Senf, Joop
De purchasing manager van de afdeling Reclaim Rubber van Vredestein in Maastricht. Na zijn pensioen ging
hij werken voor de Belgische ondernemer in Tyre Cord Off Spec., die ook handelde in compounds 163, 164,
165
SETNEG
Secretaris Negara of wel Indonesische Staatssecretaris van EZ
88, 89
Signaal
Spreektaal voor Hollandse Signaal Apparaten. Destijds een dochter van Philips nu als Thalis gespecialiseerd
in Maritieme Wapen, Communicatie en Sensor technologie 17, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 41,
47, 48, 49, 50, 51, 53, 64, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 86, 128, 187
Sijgers, dhr.
Adjunct directeur van HSA en tevens Project manager van NTCS toen ik erbij betrokken raakte 1, 2, 3, 4, 17,
19, 20, 21, 25, 49, 77
Simonis, Cristian
Zoon van Simonis Sr. die na de dood van zijn vader het bedrijf verkocht aan Vincent Göbel
202
Simonis, dhr. Sr
Belgische ondernemer in Tyre Cord Off Spec. die ook handelde in compounds in Saïve
202
Sjeanne
Een secretaresse van Jatim Steel die een oogje op mij had en mij in contact bracht met Suzy
99
Slamet, dhr.
Indonesische conciërge van het NTCS project
31
Smit Slikkerveer
Een Nederlands bedrijf dat generatoren produceert
80
Smit, dhr.
Mijn vraagbaak op het Ministerie van Economische Zaken in Nederland
78, 80, 150
Snel bv
Bedrijf in Oudewater dat als Kraiburg Nederland het Duitse moederconcern vertegenwoordigde 178, 183, 190
Soengkono
Een oudste jaar van mij en Algemeen Directeur van PT-PAL
13
Spenneman, G.A. (1928)
Bert was als OBO de specialist voor de onderzeebootbestrijding in het NTCS project. Hij ging in 1978 als
KLTZ met e.o.
17, 21, 40, 48, 74, 128
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Spervlage, Stephan
Purchasing manager van Böckmann
183, 189, 197
Staal, Jos
Eigenaar van Saris bv
48, 189
Stockhammer, dhr.
Purchasing manager van Kraiburg
159, 178
Stöckly
De eigenaar van Chalet Suisse restaurants en de familienaam de stiefvader van Irma
146
Strien, Marianne van
De vrouw van Wim van Strien
200, 201
Strien, Wim van
De eigenaar van een kwekerij. Hij kreeg het idee dat er in Nederland een markt was voor de kunstnijverheid
artikelen van Bali. Sindsdien is hij daarvoor onze belangrijkste klant
200, 201
Stumpf, H. (1932-2011)
Harry was een oudere tweede jaar waarmee ik hetzelfde permit adres deelde. Hij ging in 1982 als KTZT met
e.o.
22, 40, 41, 45
Stumpf, Maike
De echtgenote van Harry
22
Stuppi, Horst
Voormalig dresseur ruiter en eigenaar van Sagustu
183, 184, 185, 199
Su’ud schout bij nacht(T) b.d.
Een oudste jaar van mij die in mijn begintijd bij HSA ook te maken had met het NTCS project
4
Sudomo, Admiraal b.d.
Minister van Arbeid en Werkgelegenheid
103
Sugiarto, dhr.
De welgestelde eigenaar van P.T. Elfira en P.T. Jankar Mas, woonachtig in Singapore. Hij was mijn
leermeester tijdens mijn startperiode en ik gebruikte zijn P.T. voor de handel van mijn producten 79, 80, 86,
87, 187
Sugito, CDT b.d. T.
Een oudste jaar van mij die in mijn begintijd bij HSA ook te maken had met het NTCS project 4, 5, 6, 28, 29,
31, 42, 55, 56, 77
Sugito, Viceadmiraal
Hij was in mijn tijd bij HSA de Commandant zeemacht Indonesië
4, 56, 77
Suleiman, overste
Het hoofd onderwijs van PUSDIKTEK
32, 38, 53
Summit Rubber LTD
Amerikaans bedrijf in Portland Kentucky
174, 177, 178
Sunway Rubber
Een bedrijf uit Maleisië dat Total Rubber Services opkocht
135, 196
Supinah, Ny (1911-1986)
Mijn moeder
7, 8, 9, 10, 32, 33, 34, 35, 55, 75, 76, 95, 97, 204, 209, 210, 211, 219
Sutrisno, dhr.
De export manager van P.T. Bukit Jaya, die mij vroeg naar afzet in het buitenland te willen zoeken 89, 91, 92,
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Suzy
Mijn echtgenote xvii, 79, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 126, 127, 131, 132,
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Takenboeken
Werkboeken die gebruikt worden na de theoretische opleiding tijdens de eerste praktische vorming op een
marineschip, onderzeeboot of vliegbasis
2, 4, 21, 32, 38, 39, 41, 46, 49, 55, 56, 74
Thule
Zweeds bedrijf dat ik tevergeefs benaderde
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Tien, "tante"
De moeder van Hendro
107, 108, 109
TNI-AL
Tentara Nasional Indonesia Angkatan of wel de Indonesische Marine 1, 4, 14, 15, 21, 32, 46, 49, 53, 55, 56,
67, 145
Total Rubber Services PTY. Ltd.
Een bedrijf in Melbourne (Australië)
134, 196
Toyib
De chauffeur van "tante" Carla die trouw de maandelijkse toelage die ik voor mijn moeder overmaakte naar
haar toe bracht
7, 9, 10, 32
Transfer Gomma
Italiaans bedrijf
126
Trelleborg
Een Zweedse banden fabrikant en een van de oude klanten van Franco Pavan die hij naar ons doorschoof 134,
149, 160
Trimoeljono
Indonesische jurist die bij de adoptie van een collega heeft geadviseerd
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Tubitor
Een Italiaans bedrijf en een van de oude klanten van Franco Pavan die hij nu met ons zaken liet doen
134
UBO International bv
Een leverancier van koe- en stalmatten. Na het faillissement ging de marketing afdeling zelfstandig verder als
de handelsvereniging UBO Nederland
157, 159
UBO Nederland
Een handelmaatschappij die na het faillissement van UBO International bv uit de marketing afdeling gevormd
werd en zelfstandig verder ging. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 174, 177, 178, 179, 180,
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Ulrich, A.B.M.F. (1951)
Ben heeft samen met Gulian Crommelin en hun beide echtgenotes Ellen en Trix, Jan Willem geholpen met
het op schrift stellen van zijn levensverhaal. Hij ging in 2007 als KLTZT met e.o.
xvii
Urwin, Ken
De eigenaar van Ideal Hose Ltd. in Northampton (UK)
91, 92, 100, 107, 108, 118, 149, 162
Van Ginkel bv
Vuilniswagenfabrikant in Arnhem
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Van Hooft bv
Nederlands bedrijf van paardentrailers in Rijssen
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Van Nieuwenhoven
Een Firma in Noordwolde die in Nederland toonaangevend was in rotan meubelen 81, 84, 127, 129, 134, 145,
167, 172
Veldhuizen, dhr.
Samen met Mossinkoff had hij de dagelijkse leiding van Hertel bv in Kampen
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De zoon van Boele die werkte bij de Algemene Kunstzijde Unie N.V. en mij in contact bracht met de juiste
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Verboeket, W.K.
Boele is een vriend en jaargenoot van mij. Hij ging in 1991 als KLTZ met e.o.
117, 128, 167
Visser, Henk
Vertegenwoordiger van Van Rietschoten en Houwens die een van de korporaal monteurs was toen ik op de
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6, 31, 53, 67, 72, 80
Vos, familie de
Mijn pleeggezin bij de suikerfabriek Meritjan
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Vos, Freddy de
Zoon van pa Ko de Vos en vriend van mij
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Henk was de liaison officier die de Indonesische marine ondersteunde bij de exploitatie van de Van Speijk
klasse fregatten. Hij ging in 1991 als LTZT1 met e.o.
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Vries, Jan de
De bedrijfsleider van "van Nieuwenhoven\
82, 83, 84, 85, 105
De bedrijfsleider van "Van Nieuwenhoven\
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Waldermar Krög
Een Duitse handelsfirma uit Hamburg die onder andere inloopmatten in hun assortiment hadden
163, 178
Weyer
Een Nederlandse paardentrailer fabrikant
178, 183
Wi, Oom
De zwager van pa Halim (Liem)
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Willisa, Bob
Contactpersoon van Australian Hosetech
134
Wilson, Gerry
Contactpersoon bij Alfa Gomma in Australië
134
Winters, H.R. (1933-1997)
Henk was mijn jaar- en klasgenoot op het KIM, ging in 1983 als KTZT met e.o.
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Wittle, Peter
De export sales manager van Dunlop Oil & Marine in Grimsby
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Wollert, Dietrich
Mijn eerste klant voor slangen en distributeur in Dellmenhorst Duistland
150, 151, 162, 166
Yunus, Pak
De administrateur van de onderneming Kendenglembu op Oost Java. Hij werd later de hoogste baas van het
conglomeraat van Staatsondernemingen of wel PTPNRI (Perusahaan Terbatas Perkebunaan Nusantara) 67,
69, 70
Yuwono, Hartanto
De eigenaar van P.T.Alam Inrotama, een fabriek van rotan meubelen 83, 85, 86, 92, 131, 133, 134, 137, 140,
141, 172, 173, 238, 239
Zeggelaar, Kors
De eigenaar van een rubber vorm of moulding fabriek die na het faillissement van UBO International bv
samen met Robert Jan Elmer en John Meyboom de medeaandeelhouder werd van UBO Nederland 159, 178
Zenith bv
Een Nederlands bedrijf dat verantwoordelijk was voor een Open Landfill project dat voorzag in de
verwerking van het biologisch afval van de stad Malang
87, 88, 89
Zimmerman, R. (1931)
Net als Sam een oudere RHS leerling die in 1950 naar het KIM ging, Bebob ging in 1961 als LTZ1 met e.o.
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Duitse fabriek van onder andere tafelbestekken
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