INTERVIEW MET ERIK VAN ZANTEN, AUTEUR VAN EEN HART VAN HOUT
Wat inspireerde je om dit boek te schrijven?
Niet zoetsappig bedoeld, maar uiteindelijk inspireerde het bedrijf en de collega’s mij. Ik ben van
opleiding historicus, maar doe daar nauwelijks iets mee. Dit idee was een uitgelezen kans om die kant
van mij nog weer eens de ruimte te geven. En dat beviel erg goed.
Hoe ben je te werk gegaan? Waar ben je begonnen?
Ik heb aan directie voorgesteld om dit op te pakken, waarna ik direct wat oude jubileumboeken vanuit
de beginperiode in Indonesië overhandigd kreeg. Die ben ik gaan lezen. Ik heb een lijst met oudgedienden gemaakt, die ik graag wilde spreken en ben hen gaan interviewen. Dat was eigenlijk het
leukste van alles. Voor veel oud-eigenaren is het toch een soort levenswerk geweest, waar ze graag
over vertelden. Ook heb ik nog onderzoek gedaan in het Nationaal Archief in Den Haag, waar veel
stukken over de oude Deli Maatschappij in te zien zijn.
Wat vond je het meest uitdagende in dit proces?
Om een enigszins droog bedrijfsverhaal toch boeiend en leesbaar op te schrijven. En in de tijd te
plaatsen. Een bedrijfsgeschiedenis is niet per se een leuk of pakkend verhaal, en ik wilde natuurlijk
wel de werkelijkheid rechtdoen. Maar het tegelijkertijd ook toegankelijk maken. Hopelijk ben ik daarin
geslaagd.
Wat vind je zelf van het eindresultaat?
Zelf ben ik er tevreden over. Ik vond het erg leuk om te zien hoe dit vanuit het bedrijf opgepakt is,
door het aan alle collega’s te schenken en ook voor de buitenlandse medewerkers te vertalen. De
vormgeving ben ik ook heel blij mee, dat is goed gelukt.

Waarom zouden mensen dit boek moeten lezen? Wat maakt dit boek zo interessant?
Ik denk dat het vooral interessant is, wanneer iemand een band met het bedrijf heeft. Maar zelfs daarbuiten staan er nog wel aardige zaken in, zoals de Indonesische periode, de tabakshandel in Amsterdam of de opkomst van de doe-het-zelfbranche. Voor de huidige medewerkers schept het hopelijk
ook nog meer saamhorigheid. Al die verschillende bedrijven die samengesmolten zijn tot Deli Home,
blijken toch wel veel overeenkomsten en raakvlakken te hebben gehad. Het bleek in de loop der
jaren allemaal niet zo anders dan men soms dacht.
Wat is het meest opvallende dat je zelf hebt geleerd over het bedrijf naar aanleiding van het schrijven van dit boek?
Vooral de omvang van het bedrijf aan het begin van de twintigste eeuw. Deli hoorde echt bij de
grootste bedrijven van het land. Maar ook minder lang geleden, de manier waarop de overnames van
Fikszo en JeWe verliepen, vond ik erg leuk om achter te komen.
Heb je nog meer ambities voor soortgelijke projecten?
Niet direct. Maar aan de andere kant, mijn hoofd staat ook nooit stil. Ik denk altijd wel na over de ‘letteren’-kant van mij. Waar in mijn dagelijkse werkzaamheden weinig aanspraak op wordt gedaan, maar ik
wel erg leuk vind om mee bezig te zijn. Dus wie weet komt er ook op kortere termijn nog wel iets naar
boven. Als iemand een suggestie wil doen, houd ik me aanbevolen. Vooralsnog vermaak ik me ook
erg goed in de supply chain!

