
Dit gratis, e-magazine is bestemd voor relaties van het Lloyd-Atelier te Netersel. 
Inschrijven en uitschrijven s.v.p. via e-mailadres: Lloydexpo19@gmail.com 
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In dit nummer onder andere: .......... 

         

* Lloydkwartier-bewoners weer met Lloyd-erfgoed aan de slag. 

* Prachtige, authentieke geschenken van Modjokerto-dochter. 

* Opbouwfase-2 van het Lloyd- Atelier is serieus begonnen. 

* Vier Ouessantschaapjes bewaken het Lloyd-erfgoed. 

* Schip van de maand: het ms Wonorato. 

* Interessante info uit Nedlloydbladen. 

Vijf  man sterk (drie op de foto) isoleren het dak van het Lloyd-Atelier (15 juni 2020) 
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Corona heeft ons enkele maanden in de greep gehouden en het 

begint er voorzichtig op te lijken dat dingen weer richting normaal 

gaan. Een beetje druk van de ketel is hier in het Neterselse al 

duidelijk merkbaar en meestal, als de stress vermindert, lijkt alles 

ook weer tegelijk te komen.  

De opbouw van het Lloyd-Atelier is, mede dankzij de zeer 

gewaardeerde, gulle donaties plots in een stroomversnelling 

gekomen, in dit E-magazine laat ik u de eerste foto's zien van de 

dakrenovatie die zal leiden tot een daadwerkelijke start van fase-2, 

waarin het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-deel van de collectie 

een permanente plaats krijgt. Als die opbouwfase-2 gereed is 

(mogelijk in het najaar), mag de expositie van het Lloyd-Atelier als 

compleet worden beschouwd. Het is fijn te merken dat nu al weer 

afspraken voor een bezoek worden gemaakt en met inachtneming 

van de coronaregels lijkt dat weinig risocovol te zijn. Wat bezoekers zeker ook leuk zullen vinden, is onze 'gezinsuit-

breiding' met vier eigenwijze Ouessant-schapen van het mannelijke 

geslacht. Omdat de heren helemaal nog compleet zijn, vechten ze 

(rammen ze) in een toch grote weide als volwaardige kickboxers. 

Eigenlijk had ik een meer vredelievende taak voor ze in gedachten, 

namelijk het bewaken van  het Lloyd-Atelier en van ons. We kijken 

wel hoe het verloopt. 

Van een heel nadere orde is het voornemen/de poging van de heren 

cardio-chirurgen mij deze week nog van een regelmatig terug-

kerende hartritmestoornis af te helpen. Dat is even een fikse 

ingreep met, zoals bij elke operatie, enig risico en een overall 

slagingspercentage van 70%. Als het lukt betekent dat ook 

minder vermoeidheid en kortademigheid, dus ook weer meer 

energie! 

Ed van Lierde

  KATA PENGANTAR

'PECUNIAIRE' BIJDRAGEN BLIJVEN BINNENDRUPPELEN
Dat zeer gewaardeerde 'binnendruppelen' slaat niet echt op de hoogte van sommige bijdragen, want er zitten bedragen bij 

die meer dan 'genereus' genoemd mogen worden. Sommigen hebben aangegeven dat hun financieel support 
niet in het E-magazine behoeft te worden vermeld., laat ik daar dan mee beginnen, namelijk een 
gewaardeerde (herhaalde) bijdragen van een anonieme Noorderling. Wat de 'openbare' schenkers betreft, 
mocht ik bijdrage ontvangen van oud Lloyd-Stuurman Jan Tanja, valt op dat ik echt grote bijdragen heb 

mogen ontvangen van Tijda Deisz, Modjokerto-kleindocher (Hoofdmachinist Tijdo Deisz) en een bijdrage 
van Nolly van Zenten-Feenstra, Modjokerto-dochter van 5e Machinist Hendrik Pil. Rob Haas Slamat-zoon, 

Slamat-dochter Hetty Kroon-de Boo en schoonzoon (Restaurateur Samuel de Boo), oud Lloyd-Matroos Bas 
Kruis en tot slot oud Lloyd-Hofmeester Fred van der Heiden. Jullie allen geven mij, na dat macabere jaar 2019, 

het gevoel dat ik kennelijk weer redelijk tot goed bezig ben. Hoe het ook zij ...... jullie bijdragen geven absoluut 
meer energie en dat is precies wat ik nu, met wat gezondheidsgesukkel, weer extra goed kan gebruiken!  

Terima kasih dermawan dari Lloyd-Atelier ! 
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Het prachtige, nieuw geproduceerde, Lloyd-geusje heeft inmiddels zijn 
weg gevonden naar de diverse bestellers, het betreft een 2-kleeds vlag 
(100 bij 150 cm), een maat die bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd 
'Geusje' werd genoemd en gevoerd werd op de voorsteven ('neusje') van 
onze schepen. Een van onze Slamat-families (Hetty & Rob Kroon - de 
Boo) was zo aardig een vlag voor het Lloyd-Atelier zelf te sponsoren, 
waarvoor ook hier mijn meer dan hartelijke dank!!  

Oud Lloyd-man met Alzheimer 
Zelf kon ik het echt niet laten een Lloyd-vlag te schenken aan een oud 
Lloyd-man met Alzheimer, die te Middelburg in een verpleegtehuis 
woont. Een Vrijwilliger bestelde de vlag omdat hij het altijd over de 
Lloyd had en hij hem met een vlag wilde verrassen. We verwachten dat 
hij heel positief op de vlag zal gaan reageren, een déjà vu dat ik een 
aantal jaren geleden bij Kapitein Grauenkamp had, die eveneens aan 
Alzheimer leed en helemaal 'wakker' werd toen ik de Lloyd-vlag in zijn 
vlaggenmast te Zierikzee hees. 

'Vreemde eend in de bijt' 
Op 4 en 5 mei heeft Kempen TV de Slamat-documentaire een aantal 
keren integraal uitgezonden. De Kempenaren zullen van te voren 
zeker gedacht hebben, wat ze eigenlijk met zo'n maritiem verhaal 
aan moesten. Een maritiem-oorlogsverhaal in een tijd waarin veel 

plaatselijk oorlogsgeweld wordt herdacht (zie programma links). Ongetwijfeld heeft de documentaire de horizon van de 
Kempenaren letterlijk en figuurlijk verbreed. De reacties die mij bereikten vallen in de sfeer van "Dat die koopvaardij zo 
belangrijk voor ons land is geweest, hebben we nooit geweten!" en "Wat indrukwekkend ..... wat een leed!" Direct na de 
uitzending stopten fietsers om te informeren naar het monument en de expositie. Men is nog wat beducht voor het 
coronavirus, maar het zaadje is ontkiemd en ik verwacht door de TV-uitzendingen zeker een oplopend bezoekersaantal. De 
aantallen zullen overigens klein blijven. 

De Dorpskrant van Netersel 
Heeft op 16 mei aandacht besteed aan het Slamat-
monument dat hier prachtig aan de rand van een 
groot bos is gelegen. De bahasa-woorden: 
'Slamat', Rumah Rimbu' en 'Minyak empat' doen 
veel voorbijgangers zich afvragen wat die 'niet-
Brabantse' woorden toch betekenen. Sommigen 
stappen van de fiets en informeren daarnaar. 

Publiciteit geeft herkenning  
Het plaatselijke bekend worden van een 
inderdaad 'niet-Brabants' fenomeen doet de 
nieuwgierigheid van menigeen oplopen. Wat men 
op TV zag en de naam van ons huis: 'Rumah 
Rimbu' wordt nu aan elkaar gelinkt. 

LOCALE EN REGIONALE AANDACHT VOOR DE SLAMAT

RL-vlag 
Tevens heb ik voor het Lloyd-Atelier twee geusjes aangeschaft waarbij simpelweg het kroontje is weggelaten, waarmee de 
oude Lloydvlag is gecreëerd die vanaf 1883 tot 1947 op Lloydschepen werd gevoerd. Voor het eerst is er een drukker die dat 
geen probleem vond en de twee vlaggen niet beschouwde als twee aparte ontwerpen (zie foto-boven, de linker vlag).  

Een fotootje? 
De vlaggen hangen nu bij oud-Lloydmannen te wapperen en wellicht kunnen zij voor het volgende E-magazine een aardige 
sfeerfoto maken ............ alvast dank daarvoor! 

LLOYD-VLAGGEN ZIJN NAAR INSCHRIJVERS VERSTUURD
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Twee video-links 
Binnen een week na het verschijnen van het juni E-magazine wordt zoals 
gebruikelijk, naar degenen die zich daarvoor hebben opgegeven, een of 
meerdere Lloyd-videolinks gemaild. 

Ditmaal over het Medan-project - 2018 en de Slamatherdenking - 2020, 
voor familieleden van slachtoffers, ditmaal onder corona-regels. Deze video 
geeft een aardige impressie die door de regionale TV-zender 'Kempen-TV' 
meerdere malen is uitgezonden. 

SCHENKING DOOR MODJOKERTO-KLEINDOCHTER

Eind mei heeft Modjokerto-kleindochter 
Tijda Deisz, belangwekkende en authen-
tieke (persoonlijke) zaken van haar Opa, 
Hoofdmachinist Tijdo Deisz, aan het 
Lloyd-Atelier geschonken. In 1942 was 
haar Opa, samen met de gehele beman-
ning van de Modjokerto, slachtoffer van 
de wrede Japanse vijand.  

Tijdens de uitvoering van het Batavia-
project te Djakarta-2016 had ik daarom de 
Nederlandsche Ambassade aangegeven 
dat ik, samen met mijn echtgenote Josje, 
de graven van onze Modjokerto-slacht-
offers (waaronder de Opa van Tijda) op 
het Nederlandse oorlogsereveld 'Ancol' 
wilde bezoeken. De Oorlogsgravenstich-
ting (directeur Robert van de Rijdt) heeft 
toen een meer dan indrukwekkende cere-
monie georganiseerd en ter ere van de 
slachtoffers zorgde de Nederlandse Am-
bassade voor een zware vertegenwoor-
diging (Culturele- en Defensie-Attaché). 
Het werd, ongepland, een gedenkwaardig 
hoogtepunt van ons twaalfdaags bezoek 
aan de Indonesische hoofdstad. Zie foto's 
onder: 

PROJECT: LLOYD-VIDEO'S 
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Tewaterlating bij Howaldts  
Werke  te Hamburg - 1954 

Sint: Verpleger-schrijver van Toor - Piet: 4e Stuurman Ed 
van Lierde - HWTK Borgen - Matroos ? - Kapitein Siebren 

Tuinhout - 1e Stuurman Martin van Ommen - 1967
Kapitein G. Van Santen en  

1e Stuurman A. Meily - 1962

De doopster Mevr. M. Mees-Everts Tandjong Priok: lossen treinstel 

Ons schip van de maand ‘ms Wonorato’ is het,                op één na, jongste schip uit de prachtige Wono-serie.                  
De andere zusjes waren: het ms Wonosari-1952,                      ms Wonogiri-1953 en de jongste, het ms Wonosobo-1955.   

Roepletters: PIRN, bouwnummer: 892 werd op 16 maart 1954 augustus bij de Howaldtswerke A.G. te Hamburg 
tewatergelaten. Type: Open skelterdeck vrachtschip met 55/60 bemanningsleden en tevens accommodatie voor 12 
passagiers. Lengte over alles: 154,82 meter, breedte: 20,15 meter, holte: 12,19 meter en diepgang 8.21 meter. Bruto 
tonnage: 7.512 register tons, Netto tonnage: 4.181 ton en Deadweight: 10.710 ton. Eén Howaldt-MAN enkelwerkende 
2 takt, 10 cilinder dieselmotor (780x1400) met een totaalvermogen van 8.250 RPK. Deze motor dreef een 
scheepsschroef aan waarmee een dienstsnelheid van 16 knopen werd behaald..  

De Wonorato werd op 16 maart 1954 bij Howaldtswerke 
A.G. te Hamburg tewatergelaten en werd voornamelijk 
in de Europa-Nederlands Indië- en Golf van Mexico-
Express dienst/LACAS ingezet. In 1970 werd zij over-
gedragen aan de KJCPL en in 1981 te Taiwan gesloopt.

HET SCHIP VAN DE MAAND ........ HET ms WONORATO 
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LLOYD-KWARTIER BEWONERS BLIJVEN ZICH INZETTEN VOOR LLOYD-ERFGOED 

Het is een opsteker te noemen dat Lloydkwartier-
bewoners Jan de Haas en Han Goan Lim hun aandacht 
voor het rijke maritiem Lloydverleden niet loslaten en 
weer met het Lloyd-Atelier willen samenwerken. Zoals 
u wellicht weet, had ik in 2018 al contact met hen en is 
begin 2019 het project 'Mobiel Lloydmuseum' in het 
leven geroepen. Vervolgens heeft, zoals bekend het 
nieuwe bestuur van het KRL-museum de stichting 
begin dit jaar geliquideerd. Voor Jan en Han geen reden 
om bij de pakken neer te zitten en gewoon weer contact 
met mij op te nemen. Intussen heeft men het be-
wonersinitiatief 'Lloyd Salon' genoemd. Men wil 
gemeenteliojke subsidie voor dit initiatief verwerven en 
willen tijdens de WereldHavenDagen operationeel zijn. 
Het Lloyd-Atelier heeft de heren wederom expertise en 
indien gewenst ook weer bruikleen van Lloyd-collectie-
items in het verschiet gesteld.  

BEKENDE ONDERWERPEN UIT NEDLLOYD-PERSONEELSBLADEN
Onlangs ontving het Lloyd-Atelier een aantal oude personeelsbladen van de NSU, genaamd 'Unieschakel' en 'Nedlloyd 
Parade', het betreft bladen uit de periode 1971 t/m 1977, die enkele jaren geleden aan het KRL-Museum waren geschonken. 
Enkele afbeeldingen en artikeltjes daarin achtte ik heel geschikt om met u in dit E-magazine te delen. 

Links Jan de Haas en rechts Han Goan Lim voor de ingang van 
het voormalige Lloyd-kantoor, nu Rijksmonument. 

Het Lloyd-Atelier ziet het project van Lloydkwartier-
bewoners, uitgevoerd door Han Goan Lin en Jan de Haas, 
met hun Vereniging van Bewoners en Bedrijven Lloydkwar-
tier (VBBL) als een belangrijke aanjager voor meer zichtbare 
Lloyd-geschiedenis en -erfgoed. De VBBL wil mogelijk-
heden onderzoeken voor een permanente tentoonstel-
lingsruimte op een plek in het Lloydkwartier die er werkelijk 
toe doet en daar laat zien welke prachtige en indruk-
wekkende maritieme geschiedenis heeft plaatsgevonden. Dat 
betekent waarschijnlijk dat men de gemeente Rotterdam 
weer op de rijdende trein moet zien te krijgen. Als 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb mijn initiatieven om de 
Lloyd uit de vergetelheid te houden in 2015 al met een 
onderscheiding beloonde, zal hij zeker ook met dit plan 
willen meegaan! 
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Grondlegger Willem Ruys J.D. Zn. met zijn vlag en eerste zeilschip, 
het barkschip:  ‘Cornelis Wernard Eduard’ - 1839 

Begin juni werd het 'Security-personeel' bij het Lloyd-Atelier te 
Netersel drastisch opgeschaald. De vier heren komen alle uit 
Ouessant, bij ons zeevaarders bekend als, het eiland in 'Het Kanaal' 
alwaar wij, na een korte of langere reis met een Lloydschip, het 
opgewonden gevoel kregen bijna weer thuis te zijn. Om precies te 
zijn; het eiland Ouessant ligt pal ten Westen van Bretagne. Foto-
links: de vier rammen laten zich zonder al te veel stress vervoeren. 
het alfa-mannetje ligt lekker op een verhuisdoos. Foto-onder: Vanuit 
de auto werden ze zo de wei in getild (wol is zo zwaar nog niet!). 

Foto-rechts: Even kijken, even snuffelen, eigenlijk voelen ze zich met zo'n 
prachtige weide en dito stal al heel snel op hun gemak. Onze kater 'Te 
Dinki' 9een Maori-naam) vindt het delen van zijn terrein overigens een 
minder goed idee en markeert de weide voortdurend, maar tevergeefs met 
zijn urine. De nieuwe schaapjes zijn hiermee (begin juni) dus toegevoegd aan het 'Veiligheidspersoneel' dat het Lloyd-
erfgoed streng bewaakt. De heren komen alle vier uit Ouessant, bij ons zeevaarders, bekend als het eiland in 'Het Kanaal' 
alwaar wij, na een korte of langere reis met een Lloydschip, het opgewonden gevoel kregen bijna weer thuis te zijn. Om 
precies te zijn, het eiland Ouessant ligt pal ten Westen van Bretagne (Brest). 

OUESSANT-RAMMETJES BEWAKEN HET LLOYD-ERFGOED
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