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LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL?

Deze gratis, digitale LLOYD-MAIL 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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ONS COMITÉ VAN AANBEVELING
De leden van het Comité van Aanbeveling verbinden hun eigen, goede naam aan het Lloyd-Atelier. Hiermee willen zij de
belangrijkheid van het onderwerp (de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en al haar voorgangers in relatie tot de vaart op
Nederlands Indië) onderstrepen. Zij geven hiermee tevens aan dat de poging van het Lloyd-Atelier het genoemde
onderwerp uit de vergetelheid te houden, bij haar in goede handen lijkt. Momenteel bestaat het Comité uit de volgende
leden (alfabetische volgorde):

Mr. Hein van Ameijden
Algemeen directeur Damen-Schelde
Naval Shipbuilding te Vlissingen.

Gerard Cox

Wieteke van Dort

Acteur, zanger, scenarioschrijver,
cabaretier, columnist te Rotterdam.

Actrice, zangeres, cabaretière te
Den Haag.

APRILMAAND ..... SLAMATMAAND
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27 april aanstaande is de 80ste verjaardag van een oorlogsramp die nog dagelijks haar sporen achterlaat. In september 2007
was onderbelichting van deze grootste oorlogsramp in onze koopvaardijgeschiedenis de directe reden daar structureel iets aan
te gaan doen. Enkele jaren na de Grote Slamatherdenking in de Laurenskerk te Rotterdam (2011, dus precies 10 jaar geleden)
kreeg ik, opmerkelijk genoeg, te horen dat de aandacht de laatste jaren wel erg op de Slamat was toegespitst. Voor mij een
teken dat ik met mijn pogingen dit allemaal uit de vergetelheid te halen, prima bezig was. Het Slamat-verhaal kennen we,
maar wat is indrukwekkender dan dit oorlogsverhaal te lezen uit de 'Indische Courant' en dat in 1941, slechts een half jaar na
de ramp zelf ..........?
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De herdenkingsmaanden komen er weer aan met de Slamat-oorlogsramp als
eerste '8o -jarige mijlpaal'. Inmiddels is het zover dat we ons niet meer kunnen
voorstellen dat er een jaar voorbij gaat zonder een Slamat-herdenking, zelfs
niet als Covid-19 een spaak in het wiel wil steken. Kortom, de voorbereiding
voor de jaarlijkse familie-bijeenkomst is weer in volle gang. Zoals u weet, is de
Slamat-herdenking vorig jaar midden in coronatijd gewoon doorgegaan, ook dit
jaar organiseren wij onze 'moeder der Lloyd-herdenkingen', uiteraard zoveel
mogelijk rekening houdend met de corona-regels.
Dat de Rotterdamsche Lloyd in oorlogstijd absoluut niet alleen de Slamat
betreft, is de laatste tijd steeds duidelijker geworden. Met name verschenen er
in de laatste jaren steeds meer boeken over de Lloyd, 'oorlogsbreed'. Kort
achter elkaar verschenen boeken over de oorlogsvloot van de Rotterdamsche
Lloyd zelf, en over het wel en wee van onze rederij in oorlogstijd. Met
daarbinnen de indrukwekkende wijze waarop de 'Ruysen', zo goed en zo kwaad
als het ging, de Lloyd 'boven water' probeerde te houden.
Daar tussendoor verscheen een Engels boek van een schrijver die in 2011 de
Grote Slamat-herdenking in de Laurenskerk te Rotterdam had meegemaakt en zo onder de indruk was geraakt dat hij
meende dat dit een vervolg diende te krijgen. De wijze waarop de auteur in zijn boek dingen recht zet, die door de Britse
regering en legerleiding, opzettelijk of niet, scheef waren getrokken, maakt het een opmerkelijk boek en moeten we met
grote spijt vaststellen dat Frans Luidinga dit werk niet meer heeft kunnen lezen. Frans heeft aan alle boeken en
documentaires die op de afbeelding hierboven zichtbaar zijn, meegewerkt .............. óók aan 'Operation Demon!!'

Compilatie bijzondere Slamat-foto's

!!! OPROEP !!!
WIE WIL/KAN MEEHELPEN MET HET DIGITALISEREN VAN OORLOGSGEGEVENS VAN
ONZE KOOPVAARDIJ-JONGENS ?
Het digitaal beschikbaar stellen van de onderzoeksdata vereenvoudigt de zoektocht naar informatie over
voormalig opvarenden van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doel van dit project
van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIHM) te Den Haag is persoonlijke verhalen van
opvarenden digitaal beschikbaar en vindbaar te maken door
hun persoonskaarten online toegankelijk te maken. Hiervoor is het nodig dat de gegevens op de persoonskaarten
worden gedigitaliseerd en daar zijn, zoals u begrijpt heel
veel mensuren voor nodig.
Omdat onze 'koopvaardij in oorlogstijd' opmerkelijk genoeg,
altijd een ondergeschoven kindje is geweest, wil het Lloyd-Atelier graag
meehelpen, namens het NIMH een oproep aan vrijwilligers te plaatsen.
Meteen aanmelden als vrijwilliger? Kijk dan op onderstaande Link:
https://www.koopvaardijkaarten.nl/
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Donaties
Zeer gewaardeerde donateurs van de afgelopen maand: Joseph Vrijens oud Schrijver ND - Bas Kruis, oud-Matroos - Andries
Miedema, oud WTK - Hans Janssen Bommel, oud Chef-kok - John Minnaard, oud Bakker-Kok en Ad van der Brugh, oudPassagiers-bediende Willem Ruys.
Alle donateurs wederom hartelijk dank voor dit zeer gewaardeerde support!
Lloyd-sweaters
Bijna alle Lloyd-sweaters zijn inmiddels bij de rechtmatige eigenaren afgeleverd. Als ik de foto's zo
eens bekijk, roept dit sjieke vrijtijds-kledingstuk iets van een Lloyd-uniform op. Tenzij de heren al
van een partner zijn voorzien, voorspel ik dat men bij het dragen van dit 'kleinood' significant meer
aandacht zal krijgen en dat (opgestuurd en wel) voor slechts 50
euro. Het minder goede nieuws is
dat één oud-collega helaas niet
meer de gelegenheid heeft gekregen
van deze sweater te gaan genieten.
Ik heb het over oud Lloyd-Matroos
Gerard Langedijk uit Middelburg
die 16 maart jongstleden van ons is
heengegaan (zie de omslag van de
juli 2020-uitgave van onze LLOYD
Hubert Nijgh ....Thumbs Up!
-MAIL en het 'In Memoriam' op
onze website). Wij hebben voor snelle beslissers nog één
Lloyd-sweater, maat: XXL beschikbaar.

Arie de Waardt en Harry van der Brugh in de nieuwe Lloyd-sweater.

Reminder website Club van oud Lloyd-WTK's
Bovengenoemde website van de Club van oud Lloyd-WTK's is te vinden op de homepage van de Lloyd-Atelier-website en
wordt momenteel door het Clubbestuur, stapje voor stapje, uitgebreid, zie rechtstreeks via websitelink:
https://lloydatelier.nl/home-page/
Miniworld in kritieke fase, maar ............. 'Nood en Hoop komt raad!'
"Het is nogal een kritieke situatie bij Miniworld. De ene na de andere lockdown, terwijl we bij
ons op locatie een veiligere mensenstroom kunnen realiseren dan bij menige supermarkt. Het
is echt heel frustrerend om nu alweer maanden dicht te zijn voor publiek. Geen omzet. De
kosten lopen door. Uiteraard zitten we bovenop alle regelingen die de overheid aanbiedt,
maar die vergoeden slechts een deel van de vaste kosten. We hebben inmiddels 30% van ons
personeel moeten ontslaan en we zitten nu echt op het absolute minimale personeelsaantal.
Echt heel frustrerend", aldus Marc van Buren, directeur Miniworld-Rotterdam.
"We hebben in ieder geval nu sinds 12 maanden
volop ingezet op ons YouTube kanaal. Dat is succesvol geweest. We
hebben ons YouTube kanaal nu laten groeien van circa 350 abonnees tot
circa 1500 abonnees. En het blijft groeien. Ook onze video's worden heel
goed bekeken. Dit is nog de enige vorm van marketing & sales die we
hebben. En waar we nog budget voor hebben. Daarnaast draait ons
modelatelier overuren. Die hebben gelukkig veel externe opdrachten,
waardoor we daar in ieder geval nog een beetje omzet blijven maken. Het is
niets vergeleken met onze reguliere omzet uit bezoekers, maar het is in ieder
geval wat!"
Een aardig voorbeeld
hoe men bij Miniworld
'bij de les probeert te
blijven', is het in miniatuur nabootsen van opmerkelijke voorvallen zoals
de metrowagon die te Spijkenisse ontspoord is en op een kunstwerk in de
vorm van een walvisstaart is blijven hangen. Ze doen er bij Miniworld
alles aan om straks, als de deuren weer open mogen, ook nieuwe
aanwinsten aan de bezoekers te kunnen laten zien. Diezelfde bezoekers
zullen dan straks ook weer met ons prachtige scheepsmodel van de
Garoet worden geconfronteerd. Hier rechts staat onze scheepsmodelbouwer Arnoul Lormans vol trots bij ons grootste model dat aan
Miniworld in bruikleen is gegeven. Het is te hopen dat de corona-prikken
snel lucht geven en Miniworld weer, in al haar glans, open kan voor
publiek!

DIRECTIEBRIEF KRL OVER DE ONTWIKKELINGEN VANAF 1959
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Vervolg Directiebrief ....
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FOTO VAN DE MAAND ........

Cartoon van oud Lloyd-WTK Jan Paans

Onlangs kregen wij van Erik Herlé, zoon van wijlen Lloyd-Stuurman Joop Herlé, een foto die mij om diverse redenen persoonlijk zeer aansprak, niet in de laatste plaats omdat ik die foto nog nooit had gezien: ms Schelde Lloyd - Anno Domini-1965. De gehele Nautische dienst
paraat in verband met het 'zonnetjeschieten' - Vlnr. 2e Stuurman C. van Vliet, achteraan:1e Stuurman Herman van Bergeijk, 3e Stuurman E.
Kuipers, 4e Stuurman Joop Herlé en dat ietwat dikkere jongetje helemaal rechts, Stuurmansleerling Ed van Lierde, hier 21 jaar oud.

HET SCHIP VAN DE MAAND ........ HET ms JAPARA - 1939
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Dit schip van de maand, was een zusje van het ms Brastagi, ms Weltevreden en het ms Bantam, alle in de periode: 1937/1939
in dienst bij de Rotterdamsche Lloyd gekomen. In 1941 werd zij onder Time Charter door de US War Shipping
Administration. tot troepentransportschip verbouwd. In de 'Ed van Lierde-collectie' bevindt zich een (toen) uiterst geheime 16
mm-film over de Japara onder USA-vlag. Zodra het monteren van een film over de Japara opportuun is, worden deze beelden
uiteraard verwerkt.
Karakteristiek en levensloop
Op 15 april 1938 werd de kiel van de Japara (bouwnummer-516) bij N.V. Machinefabriek & Scheepswerf
P. Smit jr. te Rotterdam gelegd. Op 3 december 1938 werd zij tewatergelaten. De Japara werd in de
periode 1941 t/m 1946 in dienst van de geallieerden gesteld. In 1969 is zij voor de sloop aan Taiwan
verkocht.

Technische gegevens
Roepletters: PFBY. Type: Vrachtschip - gesloten shelterdek met 3 dekken, ongeveer 55 bemanningsleden en accommodatie voor 12
passagiers. Lengte over alles: 157,19 m., breedte: 19,14 m., holte: 12,04 m., diepgang: 8,78 m. Bruto tonnage: 9.312 register tons,
Netto tonnage: 5.614 tons en Deadweight: 12.130 ton. Motor: twee Sulzer-dieselmotoren, 2 tew, 2 x 8 cilinders (650 x 1200) die een
totaalvermogen van 8.000 RPK opleverden. Met 2 scheepsschroeven werd een dienstsnelheid van 16 knopen (29,6 km/uur) bereikt.

1944
De bouw in volle gang - 1938

Na aanvaring in de haven van
Gibraltar - 1952

De Japara in oorlogsgrijs - 1941

Rangoon: De Japara Band met Bedienden P. Lageweg J. Vet - C. Boer en R. Geels - 1962

San Franscisco: Prinses Juliana in gesprek
met Kapitein J.M. Driest en HWTK H. Verel.

Hamburg: ms Wonosobo - ms Japara en ms Weltevreden - 1962
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IN MEMORIAM
GERARD LANGEDIJK, oud Lloyd-Matroos

In het juli-nummer van ons E-magazine-2020 haalde Gerard nog de voorpagina met een poging
van echtgenote Jenny om Gerard’s geheugen met een Lloyd-vlag te prikkelen. Acht maanden
later had Jenny ook een Lloyd-sweater voor hem besteld. Die laatste heeft Gerard nooit mogen
zien, laat staan mogen dragen.
Gerard is, zonder het echt zelf te beseffen, op 16 maart heengegaan ......... wij wensen Gerard's
familie veel sterkte met het verlies van deze bijzondere man met een eigen wil en een eigen
weg.
Wederom een Lloydman minder, waarmee de geschiedenis van de Rotterdamsche Lloyd
uitgebreider wordt en er steeds minder mensen over zijn die het verhaal nog uit eerste hand
kunnen vertellen!
'SLAMAT TIDUR TERHORMAT KOLEGA GERARD!'
Meer informatie over het overlijden van Gerard is op onze website te vinden:
https://lloydatelier.nl/in-memoriam/

FOTO-UPGRADE VAN DE MAAND ............

Het blijft elke keer weer een verrassing welke resulaten een foto-upgrade kan hebben. Hierboven ziet u weer zo'n heerlijk
voorbeeld waarbij met name opvalt hoe zorgvuldig toegepaste inkleuring voor een geweldige dieptewerking kan zorgen. Hier
ziet u onze splinternieuwe 'Grand Old Lady' ms Baloeran bij haar vertrek in 1930 van de Lloydkade te Rotterdam, gesleept
door havenslepers van Piet Smit Jr., het ss Java en ss België.

Grondlegger Willem Ruys J.D. Zn. met zijn vlag en eerste zeilschip,
het barkschip: ‘Cornelis Wernard Eduard’ - 1839

