
HAN BIK: EEN LEVEN VOL DYNAMIEK 
 
 

Op vrijdagmorgen 9 december 2011 bel ik rond 10.00 uur aan bij Han Bik voor 
een gesprek ‘op hoog niveau’, om precies te zijn op de 12e verdieping van een 
appartementencomplex aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. Han ontvangt 
mij in een ruime woonkamer met grote ramen aan voor- en achterkant, die een 
weids uitzicht bieden richting Delft en Rotterdam aan de zuidkant en een Haags 
panorama aan de tegenovergestelde zijde.  
De vrouw des huizes biedt koffie aan, terwijl Han mij het boekje ‘Rotary 
Rijswijk 60 jaar’ overhandigt met daarin een artikel van zijn hand. “Daar 
moeten we het straks in het interview zeker over hebben,” merk ik op.  
Intussen zie ik op tafel een boek liggen met als titel ‘Een doorrookt verleden’.  

Omdat er nog meer op de voorzijde staat, kan ik een verband leggen met de sigarettenfabriek Ed. 
Laurens in Den Haag. Later zal dit een belangrijk gesprekspunt van het interview blijken. 
Na een korte bespreking vooraf, starten we het gesprek. Het gaat twee uur in beslag nemen: Han Bik 
raakt niet uitverteld over met name zijn arbeidsverleden. Hij doet dat met zichtbaar plezier.  
Met respect én bewondering spreekt hij over Pientje, zijn vrouw, die als dochter van een 
hoofdonderwijzer op 3 oktober 1929 in Vaassen geboren werd. Zij kiest ervoor tijdens het interview 
niet aanwezig te zijn. 
 
 
Wanneer ben je naar Rijswijk gekomen? 
 
‘Dat was in 1956, na ons trouwen op 7 juni. Ik had toen een baan bij Ed. Laurens in 
Den Haag, met als grootste sigarettenmerk  Caballero. Mijn vrouw en ik wilden liever 
in Rijswijk dan in Den Haag wonen. Het werd een flat aan de Lindelaan. Vanwege 
mijn werk zijn we een paar jaar later naar Indonesië gegaan, maar hielden de flat aan. 
Eenmaal terug in Nederland hebben we vrij snel een huis gekocht aan de Minister 
Talmalaan. Onverwacht werd vlak bij ons huis begonnen met de bouw van een flat. 
Daardoor zou het zonlicht in ons huis en onze tuin worden weggenomen. Omdat ik 
het gevoel had belazerd te zijn door de gemeente, hebben wij er met twaalf eigenaren  
een rechtszaak van gemaakt. De rechter stelde ons in het gelijk. Hij zei: “U heeft 
gelijk, maar u kríjgt geen gelijk.” Want het was immers onredelijk om de aannemer 
die flat weer af te laten breken. Dus gingen we weer verhuizen. Dat was naar de 
Dominee van den Boschlaan. Daar hebben we vele jaren met plezier gewoond. Omdat 
we tegen de 80 liepen, zijn we vijf jaar geleden naar dit appartement verhuisd. Mijn 
vrouw mist haar tuin. Als geboren en getogen Vaassense is ze aan een stukje buiten 
gehecht. Maar we krijgen er hier twaalfhoog wel veel voor terug: het uitzicht is 
prachtig! Nu valt pas op hoe mooi de luchten kunnen zijn. En dan die twee ooievaars, 
een mannetje en een vrouwtje: elke dag zien we ze ieder op een paal zitten. Ze 
bewegen zich ook onder de andere vogels. Je ziet ze met hun lange poten heel 
voorzichtig tussen hun gevederde vrienden door lopen. De kraaien blijken dan echte 
rotzakken te zijn.’ 
‘We hebben ervoor gekozen in Rijswijk te blijven, omdat we hier onze relaties en 
vrienden hebben. Ook met de medebewoners in de flat hebben we een goede 
verstandhouding. Eind vorig jaar hebben we ze bij ons op de borrel gevraagd.’ 
 
 
Waar heeft je wieg gestaan? 
 
‘Ik ben in Leiden geboren, op 19 maart 1928. Mijn vader was aannemer. We woonden 
aan de Lage Rijndijk. Ons huis was het grootste aan die dijk, een herenhuis van rond 
1900. Er tegenover had je De Kooi, een arbeiderswijk. 



Leiden was toen een verarmde fabrieksstad. Aan die woningen was dat duidelijk af te 
lezen: ze waren eenvoudig en klein. Op een gegeven ogenblik wilde de gemeente die 
huisjes af laten breken, maar ze waren nog in goede staat. De bewoners wilden blijven 
en kwamen tegen de gemeenteplannen in verzet. Met succes. De huizen staan er nu 
nog. Ik vertel  er zo uitgebreid over, omdat we als kinderen in die wijk heerlijk 
konden spelen: je mocht er op straat voetballen. De Lage Rijndijk met z’n toen al 
drukke verkeer was te gevaarlijk.’ 
 
 
Kun je iets over de ouderlijke gezinssituatie vertellen? 
 
‘Thuis was ik de oudste jongen. Boven mij komt mijn zus. Die is kortgeleden 85 
geworden. Na mij kwamen er nog drie jongens. Mijn op één na jongste broer is 
inmiddels overleden.’ 
‘Mijn vader was een selfmade man. Hij heeft zichzelf opgewerkt tot aannemer. Hij 
deed dat samen met een oom van mij, een broer van mijn moeder. Mijn oom deed het 
technische gedeelte en mijn  vader al het overige. Er was geen enkele wanklank 
tussen hen. Problemen bleven mede daarom uit: het bedrijf was zeer succesvol.’ 
‘Mijn vader heeft nooit een auto gehad. Hij legde alle afstanden op de fiets af en zo 
nodig met taxi. Hij heeft  keihard gewerkt. Maar op zijn 65ste was hij helemaal 
versleten. Hij is niet veel ouder geworden. Ik heb positieve herinneringen aan hem: hij 
was streng, maar had meestal gelijk.’ 
 
 
En je moeder? 
 
‘Die was de oudste uit een gezin van acht kinderen en wist van aanpakken. Na het 
overlijden van haar  vader moest zij de huur ophalen. Haar  ouders hadden geld 
geïnvesteerd in huizen. Daar kon mijn moeder van leven. De huurders hadden het niet 
zo breed. Slim genoeg  ging mijn moeder op maandagmorgen voor de huur langs, 
want pas ’s middags kwamen de leveranciers om hun geld.’ 
 
 
Ben je gelovig opgevoed? 
 
‘Ons gezin was katholiek. Je weet wat dat in die tijd betekende: we gingen trouw naar 
de kerk, zaten op katholieke verenigingen en haalden onze boodschappen bij 
katholieke winkeliers. Twee broers van mijn vader stelden hun leven in dienst van de 
kerk, de één als wereldheer, de ánder als kruisheer.’ 
‘Bij mij heeft die opvoeding zeker wortel geschoten: ik sta positief in de kerk. Ik weet 
wel, dat de katholieke kerk in een negatief daglicht staat vanwege allerlei 
misbruikschandalen, maar dat heeft op mijn band met de kerk geen invloed. Elke 
zondag gaan mijn vrouw en ik naar de Benedictus-Bernadettekerk, bijna altijd op de 
fiets. Ja, we hebben beiden een auto, maar daar rijden we niet zoveel mee: we komen 
samen hooguit aan 7.000 km per jaar.’ 
‘In die kerk is emeritus Van der Ende nog steeds actief. Toen ik economie ging 
studeren aan de katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, zat hij er ook, één 
jaar eerder. We hebben elkaar toen niet veel gezien en gesproken, maar ik weet wél, 
dat hij er zat, omdat de bisschop van Rotterdam hem als algemeen econoom nodig 
had. Hij wilde liever zielzorger zijn. Na die functie is hij als pastoor naar deze 
parochie gekomen en nu, ver in de tachtig, is hij nog steeds als zodanig actief.’ 
 



Je had het over je economiestudie. Kun je een schets van je schoolloopbaan geven? 
 
‘Na de lagere school heb ik HBS gedaan. Daarna wilde ik geschiedenis gaan studeren 
in Leiden. “Daar kun je je brood niet mee verdienen,” zei mijn vader. Er werd advies 
gevraagd aan mijn beide heerooms. Mijn ene heeroom, de kruisheer, vond 
geschiedenis te gemakkelijk. Hij dacht eerder aan economie. Heeroom nummer 2, de 
wereldheer, dacht ook aan economie maar dan in Tilburg, want die hogeschool was 
katholiek. De economische hogeschool te Rotterdam, hoewel dichterbij, vond hij te 
liberaal. Dus werd het Tilburg. Ik moest er op kamers en vond dat prima. Mijn 
moeder ging mee om een kamer uit te zoeken. Ik kwam in een arbeiderswoning 
terecht. Ik  slíep alleen in dat huis en maakte er zelf mijn ontbijt klaar. Heimwee heb 
ik er nooit gehad.’ 
‘Overigens heb ik ook Pientje, mijn vrouw, in die tijd leren kennen. Dat was in 1949. 
Het dispuut vierde zijn Dies en zij, met mijn zus in een zussenruil, zou dat feest 
meevieren. Zo hebben we elkaar voor het eerst ontmoet, meer dan zestig jaar geleden 
inmiddels.’ 
‘Even terug naar mijn woonsituatie: na een paar jaar ben ik verhuisd naar een 
wevershuisje. Dat was tegen een schilderijenwinkel aangebouwd. Ik had een kamer en 
een keukentje. Een vriend  van mij had de zolder in gebruik. Er was stromend water 
met een kraantje onder de 60 cm, dan hoefde je geen water te betalen. De huur 
bedroeg twee gulden per week. De eerste keer betaalde ik die op een maandagmorgen 
aan de vader van de zoon die de schilderijenwinkel runde. Ik kreeg koffie aangeboden 
en daarna twee citroentjes. Alle overige keren heb ik de huur gewoon aan die zoon 
betaald.’ 
‘Mijn doctoraalstudie economie heb ik binnen zes jaar af 
kunnen ronden. Eind 1952 studeerde ik af.’ 
‘Maar geschiedenis is mij altijd blijven boeien: toen ik in 
1990 niet meer hoefde te werken – ik was toen 62 – ben 
ik daarvoor naar Universiteit Leiden gegaan. De studie 
verliep voorspoedig. Het was een aha-erlebnis: ik heb er 
meer van genoten dan van mijn economiestudie. Je had 
er meer tijd voor en je werd minder afgeleid. Op een 
gegeven ogenblik zei de decaan: “Je hebt nu voldoende 
tentamens gehaald. Het wordt tijd om af te studeren.” Dat 
heb ik gedaan. Overigens volg ik er nu nog steeds 
doctoraalcolleges. Daarnaast lees ik veel boeken.’  Han Bik met zijn lievelingsboek The 

Mediterranean and the Mediterranean  
World in the Age of Philip II van 
Fernand Braudel 1. 

 
 
Wat heb je na je studie economie gedaan? 
 
‘Uiteraard ging ik eerst in militaire dienst. Studeren in die tijd betekende alleen maar 
uitstel. Ik kwam bij de luchtmacht in Soesterberg terecht. Al  snel kreeg ik er een 
baan. Als pas afgestudeerde econoom was ik gewend productgericht te denken. Ons 
product aldaar formuleerde ik als volgt: “Zorgen voor vlieggerede vliegtuigen met 
piloten.” Na een korte opleiding  werd  ik  bevorderd tot 2e luitenant. Ik kon het er 
goed vinden met de staf.’ 
‘Toen de luchtmacht 40 jaar bestond, zou er op Soesterberg een groot feest worden 
gevierd. Ik hielp  mee in de organisatie daarvan.   



‘Na mijn diensttijd ben ik op vliegbasis Soesterberg twee jaar in de functie van post- 
exchangemanager bij het Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron gebleven. Ik 
moest ervoor zorgen, dat de militairen en hun gezinnen voorzien werden van alles 
waar ze behoefte aan hadden. Ik runde dus eigenlijk een soort kruidenierswinkel voor 
soldaten inclusief een kantine. Het was een leerzame functie maar met weinig 
toekomst. Daarom ging ik solliciteren naar de functie van bedrijfsleider bij Ed. 
Laurens. Zo kwam ik in de sigarettenfabriek in Den Haag terecht.  
Voorwaarde was, dat ik er een jaar stage zou lopen om het bedrijf, de arbeiders en de 
mentaliteit zo goed mogelijk te leren kennen. Ik was constant op de werkvloer 
aanwezig. Zo heb ik kunnen ervaren, hoe saai het werk van deze mensen vaak was. 
Nog nooit in mijn leven heb ik zóveel geleerd als in dat jaar, vooral hoe om te gaan 
mensen met een andere manier van denken dan leidinggevenden. Vergeet niet, dat de 
meeste werknemers in die tijd nog maar beperkt onderwijs genoten hadden en soms 
half analfabeet waren. Ik geef een voorbeeld: de arbeiders droegen een overall, terwijl 
leidinggevenden in witte jassen rondliepen. Als er zo’n witte jas op de werkvloer 
verscheen, waarschuwden de arbeiders elkaar door te toeteren. Maar als Han Bik door 
de fabriek liep, werd er niet getoeterd. 
Zo was het bijvoorbeeld verboden in de fabriek te roken. Maar op iedere afdeling 
werden op een onopvallend plekje sigaretten en lucifers bewaard om tóch te kunnen 
roken, namelijk als men zogenaamd naar de wc moest.  
Nog een voorbeeld: koffie kostte tien cent. Een jarige deelde dubbeltjes uit en 
trakteerde zo op koffie. Toen ik ook op een muntje getrakteerd werd, wist ik dat het 
goed zat. Kortom, als bedrijfsleider en later als directeur heb ik er veel aan gehad. 
Toen ik met pensioen ging, kreeg ik van de gepensioneerde werknemers niet alleen 
een televisietoestel voor in ons buitenhuisje, maar ook een brief waarin zij schreven, 
dat ik als directeur zeer toegankelijk was.’ 
 
 
Ben je heel je loopbaan bij Ed. Laurens Den Haag gebleven? 
 
‘Even terug naar waar ik gebleven was: ik dacht dus in 1958 in Den Haag 
bedrijfsleider te worden, maar de directie benoemde een Nederlander die in een 
dochterbedrijf van onze  holding in Indonesië werkte. In 1958 werden veel 
Nederlanders  gedwongen Indonesië te verlaten. Onze bedrijfsleider in Indonesië had 
meer dienstjaren en hij kreeg mijn functie. Mij werd een functie aangeboden bij de 
tabaksinkoop en die nam ik aan. Daarnaast werd ik vrij snel benoemd tot de assistent 
van de bedrijfsleider. De verkopen liepen goed, maar ik wilde wel iets nieuws. Toen 
men een deel van de productie wilde overhevelen naar België,  werd mij gevraagd of 
ik dat wilde regelen. Dat heb ik zo’n tien jaar gedaan.’ 
‘Toen kwam Indonesië in beeld.  In 1967 vond er een coup plaats: Soeharto zette 
Soekarno aan de kant en werd president. Hij wilde weer economisch contact met de 
Westerse wereld en het IMF. Ten aanzien van de buitenlandse bedrijven, die onder 
Soekarno in bescherming  waren genomen, eiste het IMF dat ze teruggegeven zouden 
worden aan de vroegere eigenaren. Wie z’n bedrijf terug wilde hebben, moest in 
Jakarta met een investeringsplan verschijnen. Dat gold dus ook voor de Indonesische 
vestiging van Tabacofina, een Belgische holding met tabaksfabrieken in diverse 
landen. In België vond men niemand bereid en geschikt om dit te gaan doen. Ik wel. 
Na een gesprek met de leiding van het concern in België  kwam ik enthousiast thuis 
en  zei tegen mijn vrouw: “Ik ga naar Indonesië.” Ze was bepaald niet blij: dat ik er 
met haar vooraf niet over gesproken heb, is een grote fout van mij geweest.’  



‘Ik ging dus naar Indonesië, met een technicus en een verkoper, en kreeg een half jaar 
de tijd om te kijken of het bedrijf levensvatbaar was. Het bleek sterk verwaarloosd: er 
was teveel personeel en er werden zware verliezen geleden. De kardinale vraag was: 
loont het de moeite om er weer geld in te pompen? Als algemeen manager ben ik erin 
geslaagd de directeuren mee te krijgen. Na een half jaar kwam ik thuis. “We zijn uit 
de rode cijfers,” kon ik meedelen. “Zou je terug willen gaan om de sanering door te 
zetten?” was toen de vraag van de directie. “Ja, maar dan met mijn hele gezin,” was 
mijn reactie.  
Mijn vrouw wilde ook, maar de kinderen vonden wij nog te jong om naar hun wensen 
te vragen. We hebben de koffers gepakt en zijn naar Indonesië vertrokken. Dat was in 
1967. Ik heb veel steun gehad van Pientje. In de fabriek was ze een waardevol 
klankbord. Maar na twee jaar had ik het wel weer gezien. Ik nam afscheid en ging met 
mijn gezin terug naar Nederland.’ 
‘Voor mij in de plaats werd een Belgische directeur aangesteld. Hij kwam uit ‘de 
Congo’. Onder zijn leiding lukte het van geen kanten. Daarom werd na enkele 
maanden al weer aan mij gevraagd of terug wilde gaan naar Indonesië. Onze zoon van 
12 en dochter van 11 wilden liever hier blijven en naar een kostschool gaan. De 
jongste dochter wilde wel mee. Twee kinderen hier achterlaten, dat leek mij 
onverantwoord. Dus besloot ik niet terug te gaan naar Indonesië. Mijn vrouw vond dat 
een verstandig besluit.’ 
‘In België was ik de gevierde man. Men wilde mij een baan aanbieden en ik kon uit 
vele mogelijkheden kiezen. Ik gaf aan, dat wat mij betreft van alles mogelijk was, als 
het maar geen Den Haag werd. “U gaat naar Den Haag,” was de reactie. Inspraak in 
België is toch anders dan inspraak in Nederland. Men vond, dat ik daar nodig was, als 
onderdirecteur. Dus werd ik de baas van mijn vroegere bedrijfsleider.’ 
‘In Nederland was inmiddels de vijfdaagse werkweek ingevoerd. Dat gaat ten koste 
van de productiviteit, dacht men toen. Daarom werd er bij Ed. Laurens in Den Haag 
een onderzoek ingesteld. Er verschenen tal van rapporten. De conclusie was: die 
vijfdaagse werkweek is nadelig voor het bedrijf. Maar ik besloot, dat we het toch  
moesten  proberen. We zouden er na zes maanden op terugkomen. Na vier weken 
bleek het al veel beter te gaan. Dus de vijfdaagse werkweek bleef en na een jaar werd 
die ook in België ingevoerd.’ 
 
 
Je hebt een zeer dynamische loopbaan achter de rug. Hoe is je vrouw daarmee 
omgegaan? 
 
‘Ik heb al een paar voorbeelden gegeven. Pientje maakt zich in bepaalde situaties 
meer zorgen dan ik. Maar soepelheid en flexibiliteit zijn haar sterkste eigenschappen. 
Ik heb altijd haar steun ervaren. In het gezin liep alles op rolletjes. De kinderen zijn 
alle drie goed terecht gekomen. Onze zoon Otto is controller in een Amerikaans 
bedrijf. Marjan, de oudste dochter, is medisch controleur in het onderwijs en Marga, 
getrouwd met een huisarts, is moeder en actief op allerlei gebied, vooral het sociale.’   
 
 
 
In hoeverre ben je aan hobby’s en liefhebberijen toegekomen? 
 
‘Daar was genoeg ruimte voor. Als jongeman heb ik jarenlang aan waterpolo gedaan. 
Ik zat bijvoorbeeld in het  studentenzevental. Ook nú nog doe ik aan sport, aan 
spinning. Dat is fietsen op muziek en onder begeleiding. Je kunt deze vorm van 
bewegen op je eigen mogelijkheden afstemmen. 



Ik doe dat twee of drie keer per week in ‘De schilp’, de sportschool aan de 
Schaapweg. Tennissen heb ik opgegeven. Maar bridgen doe ik nog steeds. Aan de 
Haagse Hogeschool locatie Delft zit ik als rijksgecommitteerde technische 
bedrijfskunde bij examens. Over mijn liefde voor geschiedenis heb ik je al verteld.’ 
 
 
We zouden terugkomen op Rotary. Wat heb je daarmee? 
 
‘Rotary Rijswijk betekent veel voor mij. Bij toeval heeft een vriendin van Pientje mij 
geïntroduceerd. Ik ben er nu al zo’n veertig jaar lid van en heb er zowat alle functies 
bekleed, tot en met het voorzitterschap. In Rijswijk heb ik ook ‘Probus’ opgericht. Dit 
staat voor professional businessmen, een Engelse organisatie die een soort vangnet 
biedt  om personen die in de hogere functie gewerkt hebben na pensionering niet in 
het bekende zwarte gat te laten vallen. Er zijn inmiddels al drie afdelingen, hét bewijs 
dat deze organisatie in een behoefte voorziet.’ 
 
 
Tot slot: wat betekent Rijswijk voor je? 
 
‘Heel veel. Ik ben nog zo actief met deze stad verbonden, bijvoorbeeld als secretaris 
van de fietsersbond. Rijswijk spréékt fiets, maar dénkt auto. Aan het fietsen in de stad 
is dus nog heel wat te verbeteren. Daarom ben ik ook  lid van de Commissie 
Hoornbrug. Zoals bekend wordt die brug twee meter verhoogd, maar wat gaat dat 
voor fietsers betekenen? Ik doe ook graag mee aan het Groot Rijswijks Dictee. Maar 
wat ons vooral met Rijswijk verbindt zijn de contacten. De stad is kleinschalig. Als je 
boodschappen doet, kom je veel bekenden tegen. Daar spreek je mee. Dat bindt.’ 
 
 
Het is twaalf uur. Han heeft nog lang niet alles verteld, maar hij moet weg voor een afspraak. Ik bedank 
Han voor het boeiende verhaal en ga naar huis met meer dan genoeg stof om te verwerken. Misschien 
komt er een vervolg. Wie weet. 
 
 
 
 
Frans Holtkamp, 
Rijswijk, 
december 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1. Deze foto is uit eigen collectie. De eerste foto is een scan van een pasfoto van de geïnterviewde. 


