
Oudehorne, 10 september 2016 
               

INFORMATIE OVER HET BATAVIA-PROJECT  
TE KOTA TUA - JAKARTA - INDONESIË 

!  

Geachte relatie, 

Het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum heeft het genoegen u 
hierbij te informeren over haar veelbelovende parapluproject: GORDEL VAN SMARAGD.  

De essentie van dit project is het waarderen van restauratieprojecten, uitgevoerd door 
Indonesiers, waarbij voormalige Rotterdamsche Lloyd gebouwen/kantoren in diverse 
Indonesische havensteden, in hun oorspronkelijke, historische staat zijn of worden terug-
gebracht. Ons museum wil inhoud aan die waardering geven, door betreffende Indonesische 
personen/instanties een bescheiden schenking te doen, bestaande uit Rotterdamsche Lloyd 
erfgoed-items en deze toe te voegen aan het erfgoed dat reeds in die gebouwen aanwezig is.  

!  

De doelstelling van het in 2006 opgerichte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (KRL-
Museum) is het uit de vergetelheid halen en houden van de geschiedenis van onze rederij. 
Aangezien de ‘founding father’ van de Rotterdamsche Lloyd, de zeilvaarder Willem Ruys J. D.zn 
in 1838 zijn aandacht geheel op Oost-Indië richtte, moge het duidelijk zijn dat de band tussen 
de Rotterdamsche Lloyd mensen en de Indonesiërs zeer hecht genoemd kan worden. Deze 
nauwe band liet de Rotterdamsche Lloyd terugkomen in de namen van haar schepen die gro-
tendeels vernoemd waren naar Indische steden en vulkanen.  

Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, Rozenbergswijk 4-A, 8413 CW  Oudehorne , The Netherlands -  Telefoon: 0516-463644.  
E-mailadres: krl-museum@kpnmail.nl. , Website: www.krlmuseum.nl. Bankrekeningnr: NL 25 RABO 0144299909. 

STICHTING  KONINKLIJKE  ROTTERDAMSCHE  LLOYD  MUSEUM   

mailto:info@krlmuseum.nl
http://www.krlmuseum.nl


Vanwege die nauwe, historische band is het onze vurige wens dat genoemde schenkingen, die 
in feite gezamenlijk maritiem erfgoed verenigen en die door Nederlandse fondsen worden 
gefinancierd, de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland mogen verbeteren.  

Grote betrokkenheid 

Met vreugde stelt het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum een grote betrokkenheid van 
overheden, bedrijfsleven en fondsen vast. De Indonesische Culturele Attaché te Den Haag Prof. 
Hari Bambang Wibisono stelde al snel een aanbevelingsbrief voor het onderhavige project op 
en van de Nederlandse Ambassade te Jakarta, in de persoon van Dr. Michael Rauner (Hoofd 
Culturele Zaken en directeur Erasmushuis) kregen en krijgen wij onmisbare steun bij de gehele 
organisatie, communicatie en invoer van de schenking. Er wordt bekeken of onze premier, die 
eind dit jaar een officieel bezoek aan Indonesië brengt, het Batavia-project officieel kan 
opstarten. Daarnaast mochten wij ons ook verheugen op financiële steun van de Nederlandse 
Ambassade. 

Het Batavia-project 
Voor het eerste en daarmee voorbeeldproject: Batavia, is in maart dit jaar een projectplan 
geschreven waarna de fondsenwerving werd opgestart, die inmiddels met succes en met 
ongekende snelheid is afgerond. Indonesische eigenaren/duurzame huurders van voormalige 
Rotterdamsche Lloyd kantoren in andere havensteden, zoals: Surabaya en Belawan en, na 
succesvolle voorzetting, wellicht ook: Sabang, Padang, Semarang en Makassar worden gesti-
muleerd hetzelfde te doen wat nu in het Batavia-project te Kota Tua (oud Batavia) al aan de 
orde is.  

Het voormalige Lloyd-gebouw 

!  

Het was de huidige President Mr. Joko Widodo die als Gouverneur van Jakarta in 2013, een 
nieuw, groots plan voor de revitalisering van Jakarta’s oude Stad Batavia (Kota Tua) 
aankondigde. De “Old Town Revitalization Corporation” (JOTRC), een particulier consortium dat 
bestaat uit de meest invloedrijke zakenlieden uit de onroerend goed sector, nu geheten “PT 
Pembangunan Kota Tua, Jakarta-Indonesia” (PKTJ), heeft inmiddels gevolg gegeven aan de 
wens van de Indonesische President.  
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Haar CEO, Mr Eddy Sambuaga, heeft het ‘Cipta Niaga’ gebouw (het voormalige Lloydgebouw) 
voor 20 jaar geleased.  

De Schenkingsceremonie 
Hoewel enkele personen al hebben aangegeven dat zij bij de Schenkingsceremonie te Jakarta 
aanwezig kunnen zijn door een en ander te combineren, gaan wij ervan uit dat de meeste 
ontvangers van deze e-mail niet die mogelijkheid hebben. Voor hen is dit bericht dus bedoeld 
als informatie over dit belangwekkende project. 

Zoals wij u eerder aangaven ,kunnen we momenteel nog niet overzien wanneer de 
Schenkingsceremonie precies wordt gehouden, wel kunnen we aangeven dat deze definitief 
doorgaat.  

Alvast inschrijven? 
Indien u mogelijkheden heeft de ceremonie in Jakarta bij te wonen dan kunt u dit schrijven 
tevens als een uitnodiging zien. Zo ja, stuur ons dan s.v.p. onderstaande gegevens in een e-
mail retour. Wij zetten u dan op de gastenlijst en zodra de datum van de ceremonie (eind 
november, december) bekend is, krijgt u de informatie daarover direct toegestuurd. Als u 
vervolgens aangeeft op die datum inderdaad te kunnen/willen komen, krijgt u een persoonlijk 
toegangsbewijs toegestuurd. Wij verzoeken u dan vriendelijk dit ‘bewijs van toegang’ te 
kopiëren en mee naar Jakarta te nemen. Indien u met meerdere personen bent, graag ook de 
gegevens van de andere personen (apart) vermelden. 

Registratiegegevens deelnemer: 

1. Achternaam deelnemer:  
2. Voornaam deelnemer: 
3. Man/Vrouw: 
4. Uw connectie met/interesse in het Batavia-project: 
5. Uw geboortejaar: 
6. Uw complete adres: 
7. Uw mobiele telefoonnummer: 

Meer informatie 
Voor meer informatie, welke geregeld wordt geüpdatet, verwijzen wij u naar de volgende 
museumwebsite-link: http://www.krlmuseum.nl/nedindie.html 
  
Met vriendelijke groet en mogelijk/hopelijk tot ziens op de Schenkingsceremonie! 
Namens het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum 

!  

Ed van Lierde 
Grondlegger en bestuursvoorzitter 
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