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Omdat er in die tijd veel gesmokkeld wordt, besluit de 
regering extra douaniers langs de grenzen in te zetten. 
Deze douaniers worden gehuisvest bij particulieren 
die voor een vergoeding wel een tijdelijk inwonende 
douanier onderdak willen bieden. Zo wordt in 
december 1923 een douanier, Dirk Los uit Loosduinen, 
ingekwartierd op het adres Miste 45, de woning naast 
die van mijn opa en oma. 

Dirk Los is een 28-jarige 
knappe, zachtaardige 
douanier met gitzwart haar 
en mijn oma, de levenslustige 
‘Freule van de Brinkheurne’ 
valt als een blok voor hem.

Dirk Los is een 28-jarige knappe, zachtaardige 
douanier met gitzwart haar en mijn oma, de 
levenslustige ‘Freule van de Brinkheurne’ valt als een 
blok voor hem. Bernard Straks heeft eerst niets in de 
gaten van een liefdesrelatie tussen Dirk en Anna en 
rijdt trouw zijn dagelijkse postrondes op de fiets. Op 
enig moment komt hij thuis en betrapt hij zijn vrouw 
met de bij de buren inwonende douanier. Verdere 
details ontbreken, omdat alle betrokkenen het hele 
verhaal te gênant vonden in die tijd en ze er levenslang 
over gezwegen hebben.

Johanna Aleida Straks-Heinen met zoontje Johan 
Bernard Straks
Het tweede huwelijk van mijn opa is niet te redden. 

Op 6 juni 1924 wordt douanier Dirk Los overgeplaatst 
naar Aalten. Anna Heinen vertrekt amper twee 
weken later, op 18 juni, met haar zoontje Johan naar 
de Misterweg in Winterswijk en vervolgens gaat ze 
enkele weken later samen met haar kind op de fiets 
naar Loosduinen waar de ouders van Dirk Los aan de 
Haagweg 139 wonen. Ook haar geliefde Dirk komt dan 
terug naar zijn ouderlijk huis. De ouders van Dirk zijn 
weliswaar blij met Anna, maar Dirk en Anna mogen 
van hen pas na hun huwelijk gaan samenwonen. 
Daarom nemen Anna en de kleine Johan tot het 
huwelijk hun intrek bij Betsie Los, de jongste zus van 
Dirk.

Johan Bernard Straks in 1924



30

BOUWEN AAN VERTROUWEN  HOOFDSTUK 2

Mijn vader en Harrie Vos zijn meestal op 
klantenbezoek en mijn moeder neemt thuis in de 
Clematisstraat 6 de nog weinige telefoontjes aan. 

In het eerste jaar is er een omzet van bijna 
58.000 gulden en een winst van ruim 2.500 gulden. 
De belangrijkste producten zijn asfaltvloeren en 
vloermortel. In het tweede jaar van Comprifalt blijft 
de omzet asfaltvloeren (uitvoering van projecten) 
gelijk, maar de omzet in vloermortel stijgt gigantisch 
met name door export naar Duitsland. Daar moeten 
als gevolg van de oorlogsbombardementen nog steeds 
veel vloeren gerepareerd worden. De export van 
reparatiemortel naar Duitsland is in 1954 dan ook de 
grootste omzetpost. De totale omzet bedraagt nu iets 
meer dan 200.000 gulden.

Harrie Vos concentreert zich op verkoop en 
operationele zaken. Mijn vader doet ook verkoop, 
maar richt zich vooral op marketing, dat toen nog 
gewoon reclame heette. Joop en Harrie zijn goede 
vrienden die elkaar perfect aanvullen. Mijn vader 
de enthousiaste marketingman met steeds nieuwe 
ideeën. Harrie Vos de meer bedachtzame, rustige en 
voorzichtige zakenman die mijn vader afremt als hij in 
zijn enthousiasme doordraaft. Harrie en Joop hebben 
ook een gezamenlijke passie: vissen. Als de zaken in 
de jaren zestig perfect lopen, gaan ze graag samen een 
middag vissen in de Alblasserwaard.

In 1955 stijgt de omzet van Comprifalt opnieuw 
aanzienlijk en in het jaar daarop wordt een nieuw 
product in het leveringsprogramma van Comprifalt 
opgenomen dat een gigantisch succes zal worden voor 
alle betrokkenen: Compriband.

JAARTAL OMZET WINST

1953 fl. 57.719,40 fl. 2.629,40

1954 fl. 203.964,00 fl. 61.904,73

1955 fl. 283.975,00 fl. 71.129,48

1956 fl. 418.489,83 fl.  140.863,36

Omzet/winst Comprifalt 1953-1956

De uitvinder van het Compriband is Laban Mast. 
Volgens het verhaal, zoals mijn vader het mij heeft 
verteld, had Laban Mast een dakdekkersbedrijf in 
Rotterdam: Hooijmeyer, Broekhuizen en Mast (HBM). 
Begin jaren vijftig is Laban na werktijd bezig om wat 
spullen op te ruimen. 

Dan valt per ongeluk een 
spons in een emmer met 
bitumenoplossing.

Dan valt per ongeluk een spons in een emmer met 
bitumenoplossing. Hij pakt de spons uit de emmer en 
knijpt de bitumenoplossing eruit. De spons blijft zwart: 
de bitumen is in alle open cellen doorgedrongen. 
Ieder ander zou zo’n spons met bitumen weggooien 
en doorgaan met opruimen. Laban Mast krijgt 
echter een ingeving en komt op het idee dat schuim 
geïmpregneerd met een bitumenoplossing wellicht 
een ideale voegafdichting zal zijn. Dat blijkt na veel 
experimenteren een juiste conclusie. Tot 20 procent 
gecomprimeerd blijkt het schuim 100 procent 
waterdicht, tot 50 procent gecomprimeerd is het 
lucht- en druipwaterdicht. De uitvinding van het 
Compriband is een feit. Het idee wordt gepatenteerd 
en zal gedurende meer dan 25 jaar voor veel 
werkgelegenheid zorgen en alle betrokkenen een 
ongekende welvaart brengen.

Laban Mast 
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Het productieproces van Compriband

Op 1 april 1952 richt Laban Mast zijn eigen 
bedrijf op: Asbiton-Holland NV.
De eerste stroken Compriband worden 
zeer primitief vervaardigd in een loods in 
Heerjansdam. Stroken polyurethaanschuim 
in de afmetingen 15 x 15, 20 x 20 en 30 
x 30 cm worden ondergedompeld in 
vaten met bitumenoplossing. Vervolgens 
worden de stroken door waswringers 
gehaald om de overtollige bitumen eruit 
te persen, waarna ze over waslijnen in 
de wind worden gehangen om uit te 
lekken en te drogen. Als het volume 
toeneemt, vanwege het succes van het 
afdichtingsband, wordt de productie 
steeds verder geprofessionaliseerd. Eerst 
in een kleinschalige productie-unit aan de 
Christiaan Huygenstraat 19 in Zwijndrecht 
en later in een fabriek met meerdere 
productielijnen aan de H.A. Lorenzstraat 4, 
ook in Zwijndrecht.
Naast de oorspronkelijke versie van 
Compriband, op stroken van twee meter, 
komen er in de jaren zestig en zeventig 
ook een zelfklevende versie en een 
zelfklevende versie voorgecomprimeerd op 
rollen (ook weer met patent). Verder is er 
Compriband R.R. (Root-Resistant) speciaal 
voor de afdichting van rioleringsbuizen.

Pand Asbiton-Holland NV, H.A. Lorentzstraat 4, 
Zwijndrecht 

EEN KLIK TUSSEN COMPRIFALT EN 

COMPRIBAND

Hoe Comprifalt aan het product Compriband kwam 
is een bijzonder verhaal en is gebaseerd op puur 
toeval.

In 1956 staat Comprifalt met een kleine stand 
op een bouwbeurs in Duitsland om de verkoop van 
reparatiemortel te promoten. Harrie Vos en Joop 
Straks vormen de standbemanning. Iets verderop staat 
Laban Mast met zijn bedrijf Asbiton-Holland NV om 
zijn uitvinding te promoten op de Duitse markt. Het 
afdichtingsband heeft dan de naam Protonband. De 
drie Nederlanders uit Rotterdam spreken met elkaar 
en hebben een klik. Op de eerste dag van diezelfde 
beurs wordt Laban Mast geconfronteerd met een 
eis van een advocaat van een groot Duits bedrijf dat 
claimt het merk Proton te hebben geregistreerd. De 
eis is dat Mast het gebruik van de naam Proton direct 
staakt. Zo niet, dan volgt er een megaclaim. Een groot, 
direct probleem voor de jonge onderneming Asbiton-
Holland. Mast bespreekt het probleem met Harrie Vos 
en mijn vader en zij komen al snel met een oplossing: 
‘Verander de naam in Compriband, want wij hebben 
alle combinaties met Compri vastgelegd. Bovendien 
zijn wij heel geïnteresseerd om je te helpen met de 
verkoop van Compriband in Nederland. Ook hebben 
wij goede contacten in Duitsland.’
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We hebben in Leipzig ook wel wat overheidsgebouwen 
bekeken. In het toegewezen restaurant werd door de 
aanwezigen eigenlijk alleen maar gefluisterd. Je had het 
idee dat je voortdurend in de gaten werd gehouden en 
dat was waarschijnlijk ook het geval.

Al met al een bijzonder enge en angstige sfeer en 
geen aangename ervaring. Ik denk dat de toenmalige 
DDR veel overeenkomsten had met het huidige 
Noord-Korea. Na de Wende ben ik vele malen in 
de voormalige DDR geweest en ook in Leipzig en 
Dresden. Hoewel het nu mooie steden zijn, voelde je er 
nog altijd het benauwende verleden.’

Bauke Koopmans: het 
avondeten kon genuttigd 
worden in een aangewezen 
restaurant in het centrum van 
Leipzig, door de aanwezigen 
werd eigenlijk alleen maar 
gefluisterd.

BOEDAPEST

Over Boedapest vertelde Bauke: ‘Ergens in het midden 
van de jaren zeventig, het exacte jaar kan ik moeilijk 
herleiden, was er sprake van een “metaalkrapte” op de 
West-Europese aluminiummarkt. Natuurlijk was deze 
situatie met name in Amerika aangestuurd om het 
prijsniveau omhoog te krijgen. Onze vaste leveranciers 
hielden levertijden aan van omstreeks een halfjaar en 
dat viel natuurlijk voor ons moeilijk te plannen. 

We besloten om onze voorraad te verhogen om 
onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen bedienen. 
Met name de posities van de zogeheten good 
runners.

In het Duitse blad Aluminium kwamen wij het 
adres tegen van een Hongaarse staatsfabriek op het 
gebied van aluminium halffabricaten en wij stuurden 
daar een brief naartoe om contact te leggen. Toen ging 
dat nog allemaal per post. 

Na enkele weken kregen wij een uitnodiging en wij 
besloten om hen te bezoeken. De fabriek was gelegen 
in de regio Ferencváros ten zuiden van Boedapest in 
de richting van het Balatonmeer. 

We werden ondergebracht in een hotel in het 
centrum van Boedapest. De eerste avond waren we 
uitgenodigd voor het eten door enkele medewerkers 
van het Staathandelsbureau en de tweede avond 
gingen we op hun uitnodiging naar het concertgebouw 
waar we getuige waren van een Russisch 
volksdansoptreden. 

De sfeer was erg vriendelijk. Overdag werd er 
gesproken over de mogelijkheden van levering en wij 
kwamen overeen dat men ongeveer 25 ton profielen en 
ongeveer 10 ton plaat voor ons ging produceren.

Boedapest ademde niet de bedompte sfeer uit 
die wij eerder in de DDR hadden aangetroffen en de 
bevolking had een vriendelijke uitstraling. Wat opviel 
was bijvoorbeeld dat de auto’s, in die communistische 
tijd in Boedapest, al drie rijen dik reden. Wij 
verplaatsten ons in een gehuurde VW Passat en 
daarmee zijn wij zelfs om het hele Balatonmeer 
gereden. 

De tot dan plezierige ervaringen veranderden bij 
ons vertrek. Na het ontbijt in het hotel gingen wij naar 
de luchthaven. De KLM-terugvlucht was omstreeks 
half elf ’s ochtends. Bij de douanecontrole moesten 
wij alles uit de jas en broekzakken op tafel leggen. Bij 
Joop werden American Express-cheques aangetroffen 
die lichtelijk nat waren geweest. Waarschijnlijk waren 
ze in de koffer nat geworden door een badhanddoek. 
Bij mij werden te veel contanten in Duitse Marken 
aangetroffen; in dit soort landen had ik graag wat extra 
cash omhanden. 
Er werd gedacht dat wij valse cheques verzilverden en 
het geld het land uit voerden. We werden vervolgens 
gearresteerd op verdenking van staatsoplichting en 
geldsmokkel. Onze reisbagage was inmiddels in het 
KLM-toestel opgeslagen en moest er weer worden 
uit gehaald. Het KLM-toestel is, naar later bleek, met 
de nodige vertraging vertrokken. Wij werden door 
militairen afgevoerd en gingen in een overvalwagen 
met ieder een militair naast ons regelrecht naar de 
strafgevangenis van Boedapest. 
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Onderling mochten wij geen woord met elkaar 
wisselen. In de gevangenis zaten wij in afzonderlijke 
ruimten. Het waren geen cellen, maar meer kleine 
wachtruimten voor een soort voorarrest. Vervolgens 
werden we daar met tussenpozen en onafhankelijk van 
elkaar verhoord. Alle bagage inclusief geschriften werd 
nagekeken en wij moesten een veelvoud van verdachte 
vragen beantwoorden. Joop was zo verstandig geweest 
om hulp te vragen van het Nederlands consulaat in 
Boedapest en een medewerker van dit consulaat heeft 
ons vervolgens bij de verhoren bijgestaan.

Na veel vijven en zessen kwam men op de 
namiddag tot de conclusie dat wij onschuldig waren 
en dat wij onze gang weer mochten gaan, maar niet 
nadat wij onze nederige excuses hadden gemaakt 
voor de overlast die wij de Hongaarse staat hadden 
aangedaan. 
Toen we weer buiten stonden, zei de consulaat-
medewerker tegen ons: “Zelfs ik ben altijd weer 
blij als ik hier weer buiten ben.” Vervolgens gingen 
we met een taxi naar de luchthaven waar we onze 
tickets konden omboeken naar Lufthansa-vluchten 
van Boedapest naar Frankfurt en aansluitend naar 
Amsterdam. 

We hadden de gehele dag niets mogen eten en 
drinken. In het vliegtuig kregen we wel een maaltijd 
en omdat we blij waren dat we erdoor gekomen waren 
namen we een dubbele whisky die overigens matig 
viel. Al met al leverde ik je vader omstreeks half één 
’s nachts thuis af. Aan een vermoeiende dag en een 
bijzonder vervelende en totaal onrechtmatige arrestatie 
was een einde gekomen.

Voor mij bleek de dag nog niet voorbij. Mijn 
echtgenote Jelly was met de kinderen naar Friesland 
gegaan omdat haar moeder een maagbloeding had 
gekregen. 

Ik wist dat de overburen een sleutel van ons hadden en 
ik belde daar even na één uur aan. Ik had ze redelijk 
snel wakker en zag dat er slingers in huis hingen 
omdat een van hun drie kinderen jarig was. Ze stelden 
voor om gezellig maar even wat te drinken voor die 
verjaardag en ook zodat ik mijn ervaringen van die 
dag kon vertellen. Wij raakten aan de jonge jenever en 
dat na een onevenwichtige dag met nauwelijks iets te 
eten en whisky onderweg. Het was inmiddels al een 
uur of vier toen ik haar vroeg of ik de sleutel van ons 
huis kon krijgen. Zij zei: “Die heb ik je allang gegeven.” 
Vervolgens hebben we de stoelen en de bank zelfs op 
de kop gezet, maar geen sleutel te vinden.

De buurman, die bedrijfsingenieur bij Dupont 
in Dordrecht was, kwam van oorsprong uit een 
Gooise glasorganisatie. Hij zei: “Ik heb nog een 
glassnijder liggen. We snijden bij jou een stukje uit je 
slaapkamerraam en dan kan je dat raam vanbinnen 
openen.” Het was een mooie zomernacht maar het 
glassnijden liep verkeerd af. De volledige ruit ging 
kapot en het glas lag in de slaapkamer. Ik klom door 
het kapotte raam en dook mijn bed in. 

De volgende ochtend zongen de kinderen van 
de buren mij voor het open raam wakker. Ik keek 
in de jaszak van mijn colbert en daar zat de sleutel 
gewoon in. Spanning, vermoeidheid, weinig eten en 
sterkedrank. Weer een ervaring rijker.’

Bauke Koopmans: Joop 
Straks en ik werden 
gearresteerd op verdenking 
van staatsoplichting en 
geldsmokkel.

Tot zover de avonturen van mijn vader en Bauke 
Koopmans op de Oost-Europese markt. In diezelfde 
periode, midden jaren zeventig, om precies te zijn 
op 24 september 1975, richt ik Storax International 
BV op. Hierover meer in hoofdstuk 6. In het nu 
volgende hoofdstuk 4 ga ik in op mijn tijd bij Compri-
Aluminium.
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MIJN KINDERTIJD EN 
JEUGDJAREN

DE EERSTE JAREN

Zoals zoveel mensen weet ik van mijn eerste 
kinderjaren niet veel. Wat ik weet, is voornamelijk 
datgene wat ik op latere leeftijd van mijn ouders 
heb gehoord uit verhalen. Zo heb ik als kind een 
rode wijnvlek boven op mijn linkerhand. Mijn 
moeder raadpleegt een arts en die heeft twee keuzes: 
laten zitten en accepteren of middels bestraling 
laten weghalen waarbij het altijd een plek zonder 
pigment zal blijven. Mijn moeder kiest gelukkig voor 
weghalen en sindsdien heb ik een ietwat wittige plek 
boven op mijn linkerhand. Erg handig als je links-
rechtsoriëntatie niet goed is.

Een ander verhaal dat gespeeld heeft in de 
bovenwoning aan de Clematisstraat 6 te Rotterdam 
Schiebroek is dat mijn moeder en mevrouw 
Tannhauser, een vriendin, samen in de voorraadkast 
iets zoeken. Zelf ben ik nog erg jong, ik doe de deur 
van die kast dicht en draai de sleutel om. Mijn moeder 
heeft toen heel rustig stap voor stap geprobeerd me 
de sleutel weer te laten omdraaien, wat na enige tijd 
gelukkig ook gelukt is. Verder herinner ik me nog 
een grote lichtblauwe commode met daarboven een 
geborduurde spreuk over ‘Duimelot’.

In 1955 verhuizen we naar Zwijndrecht waar mijn 
ouders een nieuwbouwhuis kopen in wat destijds 
een nieuwbouwwijk is. De woning die mijn ouders 
kopen is een tussenwoning met een aankoopprijs van 
9.500 gulden vrij op naam, op erfpachtgrond. Mijn 
vader wil ook wel een hoekhuis met iets meer grond, 
een zijraam en zijbalkon, maar mijn moeder is zuinig 
van aard en zegt: ‘Joop, je denkt toch niet dat ik mijn 
hele leven krom wil liggen voor een stukje tuin en 
een balkonnetje.’ Dus wordt het de tussenwoning 
Mauvestraat 6, met een houten naambordje naast de 
deur: oet wenters.

Ronnie op de commode met de ‘Duimelot’ figuren

Naast de deur het naambordje Oet Wenters
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We zijn het eerste gezin met 
een zwart-wit-televisie en de 
hele buurt komt op woensdag 
en zaterdagmiddag bij ons 
kijken.

ALLES IS FAMILIE

De moeder en stiefvader van mijn vader, oma en opa 
Los, wonen in die tijd aan de Westerbeekstraat 45 vlak 
bij het Feyenoord-stadion. Wij vinden dat spannend, 
zo’n bovenwoning in de stad met spionnetjes bij het 
raam, zodat je kunt zien wie de straat in komt. Ook 
gaan we af en toe naar Winterswijk, naar opa en oma 
Straks en opa en oma Vennink. Hoe het precies zit met 
die opa’s en oma’s en waarom wij er drie paar hebben 
en alle andere kinderen maar twee paar dat weten we 
niet. Dat is gewoon zo. 

Opa en oma Straks wonen in Winterswijk aan de 
Verlengde Ratumsestraat 33¹. Een mooi en in mijn 
kinderbeleving ook groot vrijstaand huis dat mijn opa 
op het goede moment heeft gekocht. Het huis heeft een 
voorkamer, eetkamer, keuken en een provisiekelder 
en grote berging waar ook de fietsen staan, of liever 
gezegd hangen, want te lang staan op dezelfde plek 
is slecht voor de banden. Opa Straks is erg secuur en 
supergeordend in alles. Ook de houtblokken liggen 
militaristisch precies opgestapeld en de paden in 
de groentetuin zijn perfect aangeharkt. Zodra er 
voetstappen staan even aanharken en waar twee 
paden elkaar kruisen, in verstek! Het huis heeft naast 
de slaapverdieping ook een grote zolder waar we als 
kleine kinderen graag spelen.

Opa Straks is best wel dominant aanwezig. Als we 
’s middags mee-eten en hij ziet dat de boontjes bijna 
op zijn, roept hij: ‘Bertha... De leu lust nog wat bonen!’ 
En oma gaat vervolgens de provisiekelder in om weer 
boontjes bij te maken hoewel iedereen zegt dat hij 
voldoende heeft gehad. 

Na het eten geeft opa mij dikwijls een rijksdaalder en 
zegt dan: ‘Goat met de jongeleu maar een ijsco kopen.’ 
Zo kunnen de volwassenen even over familiezaken 
spreken zonder al die kinderoortjes erbij. 

De ouders van mijn moeder zijn opa en oma 
Vennink. Zij wonen aan de Helderkampstraat 38 
in Winterswijk. Opa Vennink is gemeenteopzichter 
voor het buitengebied van Winterswijk en kent bijna 
alle boeren. Hij is een tanige man met als hobby 
het houden van vogels in een volière. Ook heeft hij 
postduiven. Opa Vennink heeft grote plannen voor na 
zijn pensionering. Handeltjes met alle boeren die hij 
kent. Helaas, precies een dag voor zijn pensionering 
wordt hij aangereden door een dronken automobilist 
en dan kan hij voortaan alleen nog met een stok 
lopen. Al zijn plannen kunnen in de prullenbak. 
Oma Vennink is een lieve zorgzame oma. Zij heeft 
de pech dat ze slechte bloedvaten heeft en ook al 
op jonge leeftijd een versleten heup. Tegenwoordig 
krijg je een nieuwe heup en loop je na drie maanden 
weer normaal. Oma Vennink wordt in de jaren vijftig 
geopereerd aan haar versleten heup in de Cornelis 
Vroege Stichting in Alblasserdam door de bekende 
orthopeed dr. C.P. van Nes. In feite wordt de versleten 
heup stilgelegd, zodat oma Vennink sindsdien mank 
loopt. Ik kan me nog goed herinneren dat oma 
Vennink bij ons thuis opknapt van de operatie voordat 
ze weer teruggaat naar Winterswijk. Als kind zie je het 
drama niet zo en wij noemden oma Vennink ‘Oma 
Zieke Beentje’ om duidelijk te zijn over welke oma het 
ging. 

Bij opa en oma Vennink in Winterswijk zien we ook 
vaak de broer en zus van mijn moeder: ome Frits en 
tante Nolda. Ome Frits is getrouwd met tante Jannie en 
hij is opgeleid als banketbakker. Al spoedig krijgt hij 
een commerciële functie bij het snelgroeiende bedrijf 
Comprifalt van mijn vader waar hij, zoals ik eerder heb 
beschreven11, in de loop der tijd uitgroeit tot adjunct-
directeur verkoop.
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Om niet te vergeten 

Onze trouwdag is in alle opzichten een dag om niet te vergeten. Het is een mooie zonnige 
herfstdag. Suze en ik hebben een kleurtje omdat we vóór het huwelijk een weekje naar Marbella 
zijn geweest.
Eerst ga ik Suze officieel thuis ophalen met een zwarte Engelse taxi met chauffeur. 
Na de plechtigheid en twee keer het jawoord maken we met fotograaf Bas van der Heijden 
(reclameman van Compri-Aluminium) leuke foto’s op een paar speciale locaties in het park.
Vervolgens gaan we naar de Bolderburen, de school waar Suze lesgeeft. We krijgen een 
feestelijke ontvangst door de kinderen en de collega’s en ze geven ons twee ludieke 
strandstoelen cadeau.
Aan het eind van de middag begint de receptie voor de medewerkers van Compri-Aluminium bij 
Hotel Van Haaren in Zwijndrecht. Daarna even uitblazen en vervolgens naar het Wantijpaviljoen 
in Dordrecht. Daar begint het dinertje voor de familie en aansluitend het feest voor 120 gasten 
met hapjes, drankjes, sketches en muziek van de Drifting Five onder leiding van zanger Eduard 
Hagenstein.
Om één uur is er koffie en mag ik afrekenen. De band betaal ik contant plus fooi en voor het 
personeel van het Wantijpaviljoen is er ook een fooi. Nog net genoeg geld over voor de taxi. 
Doodmoe zitten we in de taxi als blijkt dat de meter wat sneller loopt dan ik heb bedacht, zodat 
we ons 300 meter eerder laten afzetten en in onze trouwkleding naar huis lopen. Daar komen we 
erachter dat we ook nog alle cadeau-enveloppen van de gasten bij ons hebben. Dat lopen is dus 
niet nodig geweest...

Trouwfoto Ron en Suze
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CONFLICT MET DINAC

De verkoop begint steeds beter te lopen, maar dat 
betekent ook steeds meer orders ’s avonds inpakken 
en klaarleggen voor vervoer. Verder is er in 1976 
nog een stevig conflict met leverancier Dinac. Storax 
International BV is in 1975 gestart met een voorraad 
van 50.000 gulden. Omdat wij niet weten welke 
profielen goed verkopen, vragen we aan Dinac bij de 
bestelling om een representatieve voorraad te sturen 
van de in Frankrijk best lopende profielen. Na een 
jaar is duidelijk welke profielen courant zijn en welke 
niet. In de voorraad zitten de nodige dure messing 
profielen die in Frankrijk populair zijn maar niet in 
Nederland. Verder verdenk ik Dinac ervan ook wat 
winkeldochters te hebben meegestuurd in de hoop 
dat ze in Nederland wel verkocht worden. Kortom, 
een probleem omdat zeker 20.000 gulden incourant 
bleek. Gelukkig hebben we bij de bestelling vastgelegd 
dat we niet-courante profielen na een jaar kunnen 
omruilen voor courante. Dus meld ik keurig hoeveel 
incourant is en dat we dat zullen terugsturen. Dinac is 
de omruilafspraak gemakshalve vergeten en dus is er 
een probleem dat uitgesproken moet worden.

Met Bauke Koopmans, mijn vader en de heer Leo 
van Woersem vlieg ik naar Lyon waar de retourpartij 
in een douaneloods staat. Op de luchthaven hebben 
we een felle discussie die niet tot een oplossing leidt. 
Uiteindelijk hebben we het hard gespeeld. Er zijn 
nog facturen door Storax te betalen aan Dinac voor 
latere leveringen en we dreigen niet te betalen en een 
rechtszaak te starten. Dan draaien ze bij en accepteren 
ze de retourzending tegen 85 procent van de waarde 
en onder voorwaarde dat Storax de retourvrachtkosten 
betaalt. Eind goed al goed en we bestellen nog 
een extra partij hoekbeschermers om de sfeer te 
verbeteren.

De hoekbeschermers worden geleverd op lengten 
van 3 meter, maar veel Nederlandse klanten willen 
graag lengten van 1,5 meter omdat de meeste 
beschadigingen van karren en rolstoelen niet boven de 
1,5 meter plaatsvinden. 

Eerste reclamebrief

Om te klanten ter wille te zijn zaag ik ’s avonds 
vele 3 meterlengten in tweeën, maar dat is met een 
handzaag een verschrikkelijke klus en het wordt ook 
niet superfraai. Het zaagblad zit na vijf profielen onder 
de kleefstof. 

Om dit probleem op te lossen stel ik Dinac voor 
om de hoekbeschermers zowel in 3 als 1,5 meterlengte 
te leveren. Ik kan ze overtuigen door een redelijke 
bestelling op 1,5 meter te doen. Het volgende 
probleem is dat de 1,5 meterlengten een opening 
hebben aan de bovenkant omdat het profiel door de 
kleeflaag iets van de wand staat. Dat los ik op door de 
klanten te adviseren een stukje schuim boven in het 
profiel te stoppen en de bovenkant netjes af te kitten. 
Iets later, als Storax inmiddels de grootste afnemer is 
van zelfklevende hoekbeschermers, ontwikkelt Dinac 
een mooi zwart pvc-afdekkapje voor de lengten van 
1,5 meter.
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NAAR DE FRUITENIERSSTRAAT

In 1990 komt Jan Kanters de gelederen versterken als 
magazijnman. In totaal werken er nu negen personen 
bij Storax, allemaal fulltime. 

PERSONELE BEZETTING IN 1990

Directie Ron Straks

Verkoop Kees Korsten

Binnendienst

Gerard Zaal, Paul 
Valster en Marcel Hoek 
(vervanger van Rob van 
Ballegooien)

Buitendienst Pierrot Romero

Administratie/
secretariaat

Wilma Stolk-von 
Schükkmann, Margo 
Versluis

Magazijn Jan Kanters

Ron Straks in het directiekantoor 
Amerweg 3 met ‘Rolodex’ 

De kantoorruimte, en vooral het magazijn, is 
inmiddels aan de krappe kant. Al enige tijd kijk ik 
uit naar een groter, representatiever bedrijfspand. 
Bovendien groeit mijn andere bedrijf Compri-
Aluminium op dat moment ook erg hard en kunnen 
we daar de Storax-ruimte goed gebruiken. We zitten 
immers nog steeds aan de achterzijde in het Compri-
Aluminium-pand. 

Op tennisvereniging Ter Steeghe hoor ik dat Studio 
Wendrich, een reclamebureau annex fotostudio, wil 
verhuizen. Ik zoek André Wendrich op in zijn pand 
aan de Fruiteniersstraat 1 in Zwijndrecht om de koop 
van zijn pand te bespreken. Ik ben onmiddellijk 
verkocht. Dit pand past Storax perfect. Fraai gelegen 
met acht parkeerplaatsen voor personeel en vier voor 
bezoekers. Een verkoop-/binnendienstruimte met vier 
plaatsen, een directiekantoor, een tweede kantoor en 
een administratiekantoor voor twee personen. 

Een ruime postkamer 
voor alle documentatie en een 
magazijn dat twee keer zo groot 
is als dat aan de Amerweg. Ik wil 
het pand graag hebben en dat 
maakt de onderhandelingen niet 
eenvoudig want André Wendrich 
houdt voet bij stuk met een 
vraagprijs van 1.200.000 gulden. 
Uiteindelijk worden we het eens 
voor 1.150.000 gulden kosten 
koper. Daar komt nog wat bij, 
want de acht parkeerplaatsen 
liggen voor een klein deel op 
de grond van de buurman. 
Ik wil geen risico lopen en 
dus kopen we nog een strook 
grond van een meter breed van 
buurman Hoogerwerf Kantoor 
Efficiëntie.

Hoewel de Fruiteniersstraat 1 
ideaal is voor Storax wil ik toch de nodige zaken 
veranderen. Dus het vertrouwde bouwteam, Joop 
Straks, Ron Straks en Eef Barneveld, pakt dit op. 
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Een nieuwe telefooncentrale, extra kasten, 
schilderwerk en ook, na lange discussie, nieuwe 
plafonds. Het rode schrootjesplafond in het 
directiekantoor en de entree bevalt me niet. Ik houd 
sowieso niet van de kleur rood in het interieur, het 
komt op me af.

We laten door de firma Jaleco uit Nieuw-
Lekkerland een fraai aluminium strokenplafond 
plaatsen. Wat betreft het schilderwerk heb ik een 
dilemma. Twee goede vrienden hebben allebei een 
schildersbedrijf: Leo Pijl en Pieter-Hans de Goede. De 
oplossing is dat De Goede Schilders het binnenwerk 
krijgt en Pijl Schilders het buitenwerk.

In 1990 wordt het nieuwe Storax-pand officieel 
geopend. Mijn vader en Mike hijsen samen de Storax-
vlag. De oudste (67) en de jongste (2) Straks. Een 
speciaal moment. 

Joop Straks, Ron Straks en Mike Straks bij de opening 
van het nieuwe pand, Fruiteniersstraat 1

Schilderij van de Masaikrijgers

MASAIKRIJGERS
Het nieuwe pand is aangekocht door Storax Holding 
BV en ik ben er trots op dat ik het pand kan kopen 
zonder een hypotheek of banklening. Nog geen vijftien 
jaar na de start van Storax kan ik de 1.200.000 gulden 
zelf ophoesten. 

Om deze mijlpaal te vieren, trakteer ik mezelf 
op twee mooie kunstwerken die Suze en ik samen 
uitzoeken op de galerie die toen in de Bijenkorf 
zat. Het worden twee kleurrijke schilderijen van 
Van Schijndel, geschilderd in 1990, met als thema 
de Masaikrijgers in Midden-Afrika. Ze kosten 
11.000 gulden samen. Een kolossale uitgave voor 
iemand die vijftien jaar lang ieder dubbeltje tien 
keer heeft omgedraaid alvorens het uit te geven. 
De Masai-schilderijen hangen nog steeds in het 
directiekantoor.



211

Dat brengt mij op een idee. Snel bel ik mijn 
oude Copperloy-leverancier Jeremy Farnworth 
en ik vertel hem wat Stertil van plan is. Daar 
schrikt hij van, want hij heeft toch al veel meer 
last van concurrentie met stalen laadbruggen. 
Vervolgens doe ik hem het voorstel om een 
speciale voordelige uitvoering van onze Storax-
stalen laadbrug aan hem te leveren waarmee 
hij voordeliger koopt dan bij Copperloy en hij 
ook Stertil de baas is. Zo ontstaat een nieuwe 
samenwerking waarbij Storax jarenlang drie 
laadbruggen per maand naar Groot-Brittannië 
transporteert. Steril verkoopt in Groot-Brittannië 
amper iets, want de marktleider heeft ineens een 
goedkope stalen laadbrug. 

Bij Stertil in Kootstertille is gebrek aan ruimte 
voor de productie van een nieuw type dockleveler. 
Stalen laadbruggen zijn een klein product met 
een dalende omzet. Na een goed gesprek neemt 
Storax de voorraad en alle laadbrugklanten 
over, inclusief distributeurs in onder andere 
Rusland, Tsjechië en Griekenland. Zelf heeft 
Storax al dealers in Engeland, België, Frankrijk en 
Duitsland. 

In 2019 stopt de Belgische verdeler Dolphin’s 
Equipment in Sint-Job-in-’t- Goor, die in de loop 
der tijd 120 laadbruggen in België verkoopt, en 
Storax neemt de verkoop over. Jaarlijks levert 
Storax tussen de vijftig en honderd laadbruggen. 
Ook zijn er permanent zo’n twintig à vijfentwintig 
laadbruggen in de verhuur. Niet gek voor een 
product dat in 1976 bijna gestopt is bij gebrek aan 
succes.

Drie laadbruggen met docklevers, de Heus Voeders 
Ravenstein

DAKLUIKEN

De wereldmarktleider van dakluiken is The Bilco 
Company, opgericht in 1926. De start van Bilco is 
op zich een mooi verhaal. Naast veel woningen in 
de VS is een opslagruimte voor voedsel, kolen, et 
cetera. Meestal met een zwaar houten of stalen 
luik erop. De mannen zijn overdag aan het werk 
en de vrouwen kunnen het zware luik niet openen. 
George Lyons bedenkt een oplossing met een 
stalen luik met twee sterke veren die met 5 kilo 
duw- of trekkracht te openen is. Zijn echtgenote 
is er blij mee en hij krijgt steeds meer vragen van 
omwonenden of hij voor hen ook zo’n handig en 
veilig luik kan maken. Hij vraagt en krijgt patent 
op de bedachte veerconstructie en dit is het begin 
van wereldmarktleider The Bilco Company met 
vloerluiken, dakluiken, rookluiken, explosieluiken 
en tal van toebehoren. 

The Bilco Company is gevestigd in New Haven 
(VS) en heeft distributeurs over de gehele wereld. 
In 1999 is de firma Gorter in Schagen importeur 
van Bilco in Nederland.
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De CEO van The Bilco Company-USA heb ik in 
alle jaren van onze samenwerking slechts een 
paar maal ontmoet. In 2002 komt Robert Lyons 
met zijn dochter voor een bliksembezoek van 
twee dagen naar Nederland en hij wil naast 
het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum ook 
graag een bezoek brengen aan zijn nieuwe 
importeur Storax. Ook David Williams komt 
speciaal overgevlogen vanuit Engeland. Voor 
de lunch (want tijd voor een bedrijfsbezoek 
is er niet) heb ik in het traditionele oud-
Hollandse restaurant ’t Waaltje in Heerjansdam 
gereserveerd. Dit restaurant staat vol met antieke 
spullen en een meter onder het plafond rijdt een 
modelspoorwegtreintje. 

De eigenaar ken ik goed en ik vraag of wij de 
wagons van het treintje mogen voorzien van een 
Bilco-logo. Als tijdens de lunch op mijn teken 
het treintje begint te rijden, is de eerste reactie: 
‘Oh, nice a train.’ Als ze de wagons zien met het 
logo van het familiebedrijf valt hun mond echt 
helemaal open: ‘Fantastic, first time in Holland 
and a train with our logo.’ De kosten van dit grapje 
zijn minimaal (één man die een halfuur de logo’s 
vastplakt en ze daarna weer netjes verwijdert), 
maar de impact is enorm. Jaren later spreken 
ze er nog over en ik denk dat dit grapje ook 
meegeholpen heeft om de noodzakelijke innovatie 
door te voeren. Uiteindelijk is het de nieuwe jonge 
managing director van Bilco-UK, James Fisher, 
die meer innovatie bewerkstelligt in de productie 
dan David Williams ooit heeft bereikt. 

Naast Bilco-dakluiken, Gorter-dakluiken en het 
zelf ontwikkelde Demaxx-dakluik krijgt Storax ook 
regelmatig vraag naar speciale luiken: hijsluiken, 
vluchtluiken, et cetera. 

Speciale luiken voor afvalverbrandingsinstallatie 
Triade Hengelo

Om aan die vraag te voldoen is in samenwerking 
met de laadbrugleverancier J. Buijse & Zn een 
compleet maatwerkprogramma ontwikkeld 
inclusief het zogenaamde N.E.S.-vluchtluik. 
Dit is een vluchtluik met een voorziening, die 
ervoor zorgt dat het luik altijd simpel handmatig 
te openen is, ook als de stroom uitvalt door 
brand, een terroristische aanslag of wat dan ook. 
Ideaal voor ondergrondse parkeergarages en 
metrostations. 
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Dit systeem is opgebouwd uit geplastificeerde 
stalen buizen met een diameter van 30 milimeter. 
Van deze buizen worden wandgarderobes, 
staande garderobes en garderoberekken 
gemaakt met een voor die tijd moderne 
kleurrijke uitstraling. In het Ro-programma zit 
ook een leuningsysteem. Dezelfde buis in acht 
standaardkleuren met een leuningdrager en 
bochtstukken. Een licht leuningsysteem, maar 
zeer geschikt voor de entree van een kantoor, 
school en dergelijke, zeker in combinatie met de 
garderobes in dezelfde kleur.

Op enig moment wordt dit Ro-systeem door 
een architect voorgeschreven voor de nieuwbouw 
van DAF-garage Bestebreurtje in Barendrecht. De 
aannemer vraagt een offerte met monster van het 
Ro-leuningsysteem. De prijs spreekt hem wel aan, 
maar de leuning vindt hij veel te licht voor een 
garage met monteurs en daar heeft hij eigenlijk 
wel gelijk in.

Dus dreigen we de opdracht te verliezen, 
zodat ik op zoek ga naar een alternatief. Ik vraag 
aan J. Buijse & Zn., onze laadbrugleverancier, 
of zij een zwaardere versie kunnen maken van 
het Ro-systeem, omdat zij ook stalen buizen 
kunnen lassen en coaten. Het antwoord is dat 
ze het misschien wel kunnen, maar het liever 
niet doen omdat aanbrengen van leuningwerk 
specialistenwerk is. Ze hebben op een werk in 
Rotterdam een keer een firma bezig gezien die 
heel mooie geplastificeerde leuningen maakt 
en deze heel professioneel monteert, waarbij de 
hoogte van de leuningdragers met een laserstraal 
wordt bepaald. Na enig zoeken vindt Koos Buijse 
zelfs een visitekaartje van dit bedrijf: Dakex BV uit 
Oldebroek en de eigenaar is Bert Beekman. 

Ik bel Bert Beekman en vraag om een offerte 
voor het project-Bestebreurtje in Barendrecht, 
inclusief montage. Natuurlijk moet ik even de 
bouwtekeningen en het bestek opsturen.

Bert Beekman: ‘Leunoloog’ en drijvende 
kracht achter Dakex

Binnen enkele dagen heb ik een aanbieding met 
een monster en een folder. Deze aanbieding leg 
ik vervolgens met een redelijke marge neer bij de 
aannemer. Deze is zeer content met het monster 
en ook de prijs ligt binnen de begroting. Storax 
krijgt de opdracht voor het werk en Dakex voert 
het perfect uit. Vervolgens maak ik een afspraak 
in Oldebroek om het bedrijf beter te leren kennen. 
Daar word ik warm ontvangen door Bert en Anky 
Beekman die vanuit een boerenwoning met 
schuur het bedrijf leiden. Dakex is ooit gestart als 
dakbedekkersbedrijf (vandaar de naam Dakex 
= dakexpert) door de vader van Anky Beekman. 
Op een gegeven moment komt schoonzoon Bert 
in de zaak en hij legt het accent op ‘leuningen’. 
Er is een grote behoefte aan onderhoudsvrije 
leuningen in kleur met diameters van 40 en 
50 millimeter voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, 
bejaardenhuizen en tal van andere 
utiliteitsprojecten. In de werkplaats werken circa 
drie medewerkers die alle componenten zelf 
maken. Een mooi product met potentie, dat zie ik 
onmiddellijk.
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Dit overleg heeft nog een paar bijkomende 
gevolgen: Chris Jongkees zit bij BIK in een 
technische commerciële binnendienstfunctie 
(leuningen) maar wil graag naar de buitendienst. 
Na enig overleg is ook BIK akkoord en Chris 
Jongkees begint op 1 maart 1992 aan een lange 
loopbaan als account- en projectmanager bij 
Storax.

Na een overname van BIK Bouwproducten 
wordt het accent nog meer gelegd op de 
lichtkoepels en lichtstraten en krijgt het bijproduct 
leuningen minder aandacht. Op een gegeven 
moment komt ons ter ore dat BIK wellicht de 
gehele leuningafdeling wil verkopen. Na een 
paar gesprekken met directeur Wouter Dammers 
komen we tot de volgende principeafspraken:
ü	Dakex BV zal alle machines en voorraad 

overnemen.
ü	Storax zal alle lopende opdrachten 

overnemen en een overnamesom betalen.
ü	Storax en BIK zullen de klanten informeren en 

BIK zal alle leuningaanvragen doorsturen naar 
Storax.

Dit is voor ons een mooie kans om door te 
groeien. BIK heeft een omzet van circa 1 miljoen 
gulden in leuningen. Na deze overname realiseert 
Storax een topomzet en koopt per jaar circa 
25 kilometer leuningslang bij leverancier Enitor 
in Buitenpost. Toch is er een bedreiging voor 
de markt van de muurleuningen, namelijk de 
opkomst van de rollator. Met een rollator heb 
je je eigen leuning altijd bij je en daarmee is 
de noodzaak voor muurleuningen in de zorg 
minder groot. Daarom legt Storax steeds 
meer nadruk op het leveren en monteren van 
traphekken, opgebouwd uit leuningcomponenten. 
Een baluster van buis met een diameter van 
50 millimeter, een bovenleuning met een diameter 
van 40 millimeter en daartussen een perspex- 
of glasplaat vastgezet met glasklemmen. Dit 
programma leuninghekwerken wordt ook door 
Dakex vervaardigd.

Dakex bedrijfspand en woning in Elburg, in 1989

Dakex verhuist in 1987 van Oldebroek naar 
Elburg en er werken nu ongeveer twintig 
medewerkers. Naast Bert Beekman (directeur) 
en Anky Beekman (administratie) werken er 
een bedrijfsleider (Herman Karssen) en een 
tekenaar/calculator (John Kinket). Dagelijks 
vertrekken vier montagebussen door Nederland 
om kunststofleuningen of leuninghekwerken 
te monteren. Daarnaast ook in toenemende 
mate rvs-leuningen en rvs-hekwerken. De 
samenwerking tussen Storax en Dakex is 
nog steeds ideaal. Storax heeft inmiddels vier 
buitendienstmedewerkers die zich volledig op 
de verkoop kunnen concentreren en Dakex 
kan zich volledig toeleggen op productie en 
montage zonder de inspanning van verkoop en 
debiteurenbewaking. 

Eind jaren negentig komt schoonzoon Koos 
Held in de zaak met de bedoeling om Dakex 
na enige tijd over te nemen zodat Bert en Anky 
van een rustige oude dag kunnen genieten. In 
1999 wordt eerst nog een nieuw, groter pand in 
Biddinghuizen gebouwd. 



Op zoek naar een opvolger 

voor Storax BV

12
‘DE WITTE RAAF’ GAAT OP ZOEK 

NAAR OPVOLGING
NA EEN ZEER INTENSIEF VERKOOPTRAJECT VAN TWEEËNHALF JAAR WORDT 

STORAX IN 2018 OVERGEDRAGEN AAN MARK DE MAN EN MIKE STRAKS
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Op 3 maart is er een algemene vergadering van 
aandeelhouders van Storax waarin Reinoud van 
der Kroon als bestuurder wordt ontslagen en 
met onmiddellijke ingang vrijgesteld wordt van 
alle werkzaamheden. Natuurlijk volgen nog de 
nodige onderhandelingen met zijn advocaat maar 
uiteindelijk is zijn dienstverband na drie jaar met een 
transitievergoeding ten einde.

Reinoud is behoorlijk uit het veld geslagen door 
onze actie en heeft na die bewuste donderdag elk 
contact met Storax gemeden, wat op zich jammer is 
want een scheiding hoeft niet te betekenen dat je niet 
meer met elkaar praat. Ik vond het absoluut niet fijn 
om te doen, omdat Reinoud als mens honderd procent 
oké is, maar iemand moet het doen in het belang van 
de toekomst van Storax.

Patrick start enthousiast aan zijn nieuwe uitdaging 
in zijn oude functie bij Storax. De roosterafdeling heeft 
net een nieuwe calculator, Nils Barneveld (zoon van 
Victor Barneveld en dus mijn achterneef). Patrick trekt 
daarnaast Rob Blom aan als projectleider en Marco 
Lijst als BIM-tekenaar/projectleider. Met een optimale 
bezetting is de afdeling klaar om door te groeien.

HET ORIENT-PROJECT

Eind 2016 zit ik er een beetje doorheen. De afgelopen 
drie jaar zijn extreem zwaar geweest. Het verlies van 
mijn zusje Brigitte aan kanker, mijn openhartoperatie, 
de intense strijd van Mike om vanuit een kansloze 
positie toch de kanker te overwinnen, mijn twee 
maanden ziekenhuisopname vanwege endocarditis, 
de strijd van fijne collega en vriend Ton Versnel tegen 
nierkanker, het overlijden aan alvleesklierkanker 
van vriendin Ineke van Pelt op 16 februari 2016 en 
de ongelijke strijd van vriendin Trudi Mühlheim 
tegen ALS. Het is me allemaal te veel ellende in een 
korte tijd. Daarnaast ook nog alle stress en druk om 
Storax door een moeilijke periode te leiden. Het is me 
allemaal te veel.

Op 8 maart 2017 zal ik 65 jaar worden en ik overweeg 
om per 31 maart 2017 met pensioen te gaan. Ik 
bespreek dit met Kees en Patrick tijdens een ingelaste 
bespreking over de toekomst van Storax bij Kees 
thuis. Patrick eist min of meer dat ik per 31 december 
2016 zal stoppen. Kees vindt het wel oké als ik nog tot 
31 maart 2017 doorga.

Het voelt absoluut als een dolksteek in de rug 
voor mij dat Patrick, die net een halfjaar terug is 
na een ook al absoluut onverwacht vertrek in 2013, 
nu de oprichter van Storax niet de zelf gewenste 
afscheidsdatum gunt. Toch besluit ik om per 
31 december 2016 met pensioen te gaan. Op het 
allerlaatste moment neem ik een afscheidstekst op 
in mijn eindejaarsmemo waarin ik aankondig per 
1 januari 2017 met pensioen te gaan. Suze en vele 
anderen zijn hooglijk verbaasd dat ik zo op stel en 
sprong mijn pensionering bekendmaak. Normaal zou 
ik zoiets op tijd aankondigen en eerst met alle naasten 
bespreken. 

De reden van mijn keuze kon ik toen nergens 
vertellen, maar die kan ik nu wel toelichten. Al enige 
tijd spreken Kees en ikzelf over de toekomst van Storax 
nadat Kees (in 2017 62 jaar geworden) en ik zouden 
wegvallen door pensionering of ziekte. Kees en ik 
spreken onder andere informatief met Ben Bruin van 
ABN AMRO en met Jan-Pieter Borst van DB&S uit 
Rotterdam over hoe we een eventuele overname van 
Storax door een derde kunnen realiseren. Ook spreken 
we met L.P.M Zijerveld en R.W.O. Metz van Écart 
Invest uit Den Haag. Dit is een private investor die 
succesvolle bedrijven overneemt.

Suze en vele anderen zijn 
hooglijk verbaasd dat ik op 
stel en sprong mijn 
pensionering bekendmaak.

Uit alle gesprekken wordt ons één ding duidelijk. De 
resultaten uit het verleden zijn leuk, maar het gaat 
uitsluitend om de resultaten in de nabije toekomst. 
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Mike Straks 

Uiteraard zal ik wat meer vrije tijd nemen en zaken aan de nieuwe generatie overlaten. Het is ook goed dat er een 
frisse wind waait die dingen in gang zet waar ik niet de kennis en ambitie voor heb. Verdere automatisering van 
administratie, debiteurenbewaking, voorraad, CRM, offerteopvolging, projectadministratie en telefonie. In 2018 
en 2019 worden grote stappen gezet om efficiënter, makkelijker en professioneler te werken. Het team aansturen 
op basis van data in plaats van ervaring. 

Op 18 oktober 2018 is de verkoop dus een feit en wij vieren dat bescheiden met alle zeven betrokkenen. Een 
lunch met champagne bij restaurant Le Barrage in Alblasserdam. Daarna snel allemaal weer naar de zaak en aan 
de slag. We moeten allemaal het grote nieuws nog even onder de pet houden, omdat we de overdracht van Storax 
op 9 november op de jaarlijkse feestavond bekend willen maken. 

Vrijdagavond 9 november om halfnegen begint de Storax personeelsavond met ruim negentig personen in 
de skybar van het mooie Van der Valk Hotel in Dordrecht. Muziek, hapjes, dansen. Op een gegeven moment 
vraagt Kees Korsten het woord. Hij zegt dat dit een bijzondere dag is, omdat hij nieuws heeft over de toekomst 
van Storax. Het is ineens doodstil en iedereen luistert met ingehouden adem. Kees vertelt dat na een lang traject 
Storax is overgedragen aan Mark de Man en Mike Straks en dat de intentie is dat alle dingen, die iedereen als 
positief ervaart bij Storax, zo zullen blijven. Kortom, wel verbeteringen, geen nare veranderingen. Kees vertelt nog 
iets meer details aan alle medewerkers en hun partners. Als Kees is uitgesproken, volgt een enorm applaus. Mark 
de Man vertelt kort iets over de plannen en benadrukt dat we vooral mét elkaar moeten blijven werken. Daarna 
spreek ik nog een kort tekstje uit waarin ik de zes kernwaarden van Storax benadruk.

Kees vertelt dat na een lang traject Storax is overgedragen aan 
Mark de Man en Mike Straks.
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Nu 95 procent van de aandelen van Storax BV is overgedragen aan het nieuwe management verenigd in Styrax 
Holding BV, vind ik het prachtig om te zien en te ervaren dat de kernwaarden van Storax onveranderd zijn: 
er wordt niet onpersoonlijk langs elkaar heen geleefd, men heeft interesse in hetgeen de collega’s bezighoudt 
en als team wordt er gestreden voor gezamenlijk succes. Ik hoop en verwacht dat dit typerend blijft voor de 
bedrijfscultuur van Storax.

Ook is het mijn hoop dat Storax altijd een familiebedrijf blijft. Zowel Comprifalt, Compri-Aluminium als 
Storax zijn voorbeelden van familiebedrijven waar één of twee families zich tweehonderd procent inzetten om 
succesvol te worden en te blijven in hun branche, in dit geval de bouw.

Nederland telt bijna 280.000 familiebedrijven. Dat is 70 procent van het totaal aantal ondernemingen in 
Nederland. Samen zijn ze goed voor de helft van het bruto binnenlands product (bbp) en een derde van de 
werkgelegenheid in Nederland. 

De belangrijkste kenmerken van een familiebedrijf: 
• De directeur-grootaandeelhouder (dga) staat persoonlijk garant met zijn in de zaak geïnvesteerde 

privévermogen. 
• De continuïteit op lange termijn is belangrijker dan kortetermijnsuccesjes. 
• De medewerkers zijn vaak meer betrokken dan bij niet-familiebedrijven. 
• De klant staat altijd op de eerste plaats. 

Terugkijkend stel ik vast dat ik, zonder me daarvan bewust te zijn, altijd een sterke voorkeur heb gehad om 
met familiebedrijven samen te werken. Van heel groot (Schlüter-Systems met 1.100 medewerkers) tot een 
eenmanszaak (Fotografie Bas van der Wel). En ik vind het bijzonder mooi dat Eef Barneveld, de zwager (en goede 
vriend) van mijn vader zijn gehele leven heeft gewerkt voor Comprifalt NV en Compri-Aluminium BV. Zijn 
zoon Victor heeft gewerkt voor Compri-Aluminium Projectbouw BV. Eerst nog bij mijn vader en later bij mij. 
Victor Barneveld is naar Storax gekomen en werkt daar al 23 jaar. Nu werkt ook Victors zoon Nils bij Storax als 
calculator op de afdeling roosters met Mike Straks als een van de directeuren. Drie generaties Straks en Barneveld 
die al zestig jaar samenwerken. Uniek...

Om familiebedrijven in het bijzonder en het bedrijfsleven in het algemeen te steunen, heb ik een aantal 
aanbevelingen geformuleerd die zijn opgenomen in ‘BV’s, belastingen en aanbevelingen’ op pagina 311.

Ten slotte nog een laatste hartenkreet van een betrokken burger en ondernemer. De Nederlandse overheid zal 
alles op alles moeten zetten om richting Nederlandse burgers en ondernemers datgene te doen wat onze familie al 
bijna zeventig jaar doet: Bouwen aan Vertrouwen.


