
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: .......... 

         

* Het Corona-virus vraagt om hoop, om een stevig anker dus! 

* De ondergang van het ss Terkoelei, 17 maart 1943. 

* Uit de nalatenschap van oud Lloyd-WTK Jan Paans. 

* De Facebook-pagina is ook weer terug op honk! 

* Het schip van de maand: ms Main Lloyd. 

* Project: Lloyd-video's. 

Het Corona-virus vraagt om hoop, dus om een stevig anker!
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COLOFON: 

'LLOYD -KOMPAS'  

Eindredactie: Ed van Lierde 
Tekstcorrectie:  
Josje van Lierde Olivier 

Uitgever:  
Ed van Lierde - Netersel 
Telefoon:  0497 - 840999 
E-mail: Lloydexpo19@gmail.com 

Zoals bekend wordt een anker gebruikt om een schip op een 

bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de 

golven de verkeerde kant wordt opgestuwd. Een anker is het 

symbool voor 'hoop'. Als je, door de ellende om je heen, het gevoel 

hebt dat je fiks in de problemen zit, heb je een anker nodig. 

Vandaar dat ik in deze 'bizarre' maand, op de voorpagina van dit 

e-magazine een anker tegen het Corona-virus heb geplaatst. Dat 

doe ik voor iedereen, maar juist ook voor onze (oudere) doelgroep en 

voor onszelf omdat het voor ons nu extra oppassen geblazen is! Het 

anker wordt pas weer gehieuwd als wij niet meer ongewild de 

verkeerde kant worden opgestuwd.  
Hulde aan onze zorgverleners!! 

Onze zorgverleners maken overuren en staan zelf bijna op 

instorten, dankzij hen zal het tij gekeerd worden, zij geven ons 

hoop en zij zijn ons anker waar wij ons aan kunnen vastklampen.  

Zijn jullie voorzichtig met jezelf en elkaar??!! Sterkte !!! Ed van Lierde

  KATA PENGANTAR

Of per 27 april a.s. de herdenking voor familieleden van Slamat-slachtoffers doorgaat, 
laat ik van de omstandigheden rond het Corona-virus en uiteraard de familie zelf 
afhangen. Voor mijn echtgenote Josje en mij gaat de herdenking, indien we zelf daartoe 
in staat zijn, in ieder geval door! 

TV-opnamen 
De herdenking zou door de regionale TV worden verslagen, maar niets is heden ten 
dage zeker. Het beetje zekerheid dat er is, wil ik wel geven; er is dan weliswaar een 
gerede kans dat de TV-opnamen tijdens de herdenking niet doorgaan, maar de 
herdenking zelf gaat, zoals eerder aangegeven, wel door! Zelfs als er op 27 april nog 
Corona-risico's zijn, zullen Josje en ik de poorten op de 27e openstellen voor 
familieleden die er toch bij willen/kunnen zijn, openhouden. Als degenen die dat willen 
en wij op dat moment niet lopen te 'snotteren', hebben wij geen enkel probleem! 

SLAMATHERDENKING GAAT SOWIESO DOOR!

mailto:Lloydexpo19@gmail.com?subject=
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PROJECT: LLOYD-VIDEO'S 

Gedwongen binnenwerken 
Dankzij of liever gezegd ondanks het Corona-virus werk ik minder 
buiten aan het Lloyd-Atelier en ligt het accent nu voornamelijk op 
binnen werken. Daardoor heb ik beduidend meer tijd kunnen steken in 
het monteren van Lloyd-Video's en daarom heb ik voor de lezer een 
kersverse en indrukwekkende verzamelvideo op de plank liggen 
waarin diverse Lloydschepen de revue passeren (periode: 1921-1970). 
Een videolink voor deze film (van langer dan een half uur) wordt 
binnenkort verstuurd aan degenen die zich daarvoor hebben opgegeven en de betreffende 
verklaring naar mij hebben gestuurd (zie procedure hierbeneden voor degenen die wel geïnteresseerd zijn, maar dat 
nog niet hebben gedaan). 
Zoals eerder aangegeven kunnen de Lloyd-video's, vanwege mogelijke auteursrechten, niet openbaar worden 
gemaakt, maar moeten daarentegen binnen een besloten groep blijven. Wie bij die besloten groep wil horen moet 
dat, volgens de Privacy-wet, zelf aangeven. Om deze reden heb ik in het januari-nummer van dit E-magazine een 
inschrijfmogelijkheid gegeven waarbij men de tekst kon kopiëren, vervolgens de persoonlijke gegevens kon 
invullen en daarna het geheel naar mij zou moeten e-mailen. Zoals eveneens eerder aangegeven, kan men de tekst 
in genoemd E-magazine ook gewoon overnemen en die in een e-mail zelf uittypen, dat vraagt wat inspanningen, 
maar daar krijgt men dan wel wat voor terug! 

DE STUURMANSLEERLING IN BEELD        

Tekening: A.C. van de Veen

VADER IS WEER THUIS !! 
Een stemmige foto uit 1958 van M. Austria
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Het ss Terkoelei 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog verscheen in het personeelsblad van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd: 'Ons 
Nieuws' een serie artikelen met de titel: “De tol welke onze maatschappij aan de oorlog ter zee betaalde”. Door in het 
'Lloyd-Atelier magazine' aandacht te besteden aan een van die artikelen willen wij de slachtoffers eren. Voor hun en 
onze vrijheid hebben zij de hoogst mogelijke prijs moeten betalen. De originele artikelen zijn in het Lloyd-Atelier te zien.

"DE TOL WELKE ONZE LLOYD AAN DE OORLOG TER ZEE MOEST BETALEN" 

SCHENKING VAN ECHTE 'SPIN"

Als ss Terkoelei in de Atlantische oceaan door 
een Duitse onderzeeër getorpedeerd - 1943
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Op dinsdag 26 juni j.l. klokslag 6 uur in de morgen werden de doden 
die in de Tweede Wereldoorlog op HMS Diamond, HMS Wryneck en 
ons passagiersschip het ss Slamat vielen, herdacht door de bemanning 
van de nieuwe Air-defence-destroyer HMS Diamond. Deze zeer 
indrukwekkende herdenking voltrok zich op de Middellandse Zee, 60 
mijl ten NW van Kreta. Twee familieleden van Slamat/Diamond-
slachtoffers: Frans Luidinga en Kate Saxton (NZ) en onze voorzitter 
waren daarbij aanwezig. Hieronder een aantal foto’s genomen doo 

HET SCHIP VAN DE MAAND ........ HET ms MAIN LLOYD 

Dit schip van de maand, was het nieuwste schip uit de ‘M’- Lloydserie en is ‘Main Lloyd’ gedoopt. Haar zeven zuster-
schepen waren: de Maas Lloyd, Musi Lloyd, Marne Lloyd, Merwe Lloyd, Mississippi Lloyd, Mersey Lloyd en Madison 
Lloyd.  

Karakteristiek en levensloop 
Op 23 september 1960 werd de kiel van het ms Main Lloyd gelegd (bouwnummer-305) bij de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij (RDM) te Rotterdam. Op 9 augustus 1961 werd zij gedoopt en tewatergelaten, op 23 en 
24 januari vond de proefvaart plaats en op 27 januari werd zij opgeleverd aan de Koninklijke Rotterdamsche 
Lloyd N.V.. De Main Lloyd ging bij de grote fusie over naar de Koninklijke Nedlloyd N.V. en werd tenslotte in 
1985 verkocht aan Pacific International Lines Pt. Ltd. te Singapore. De nieuwe naam werd toen: ‘Kota Pusaka‘.                                                                         

De STORK- 
manoeuvreerstand. 

Tewaterlating bij de RDM - 1961 
De navigatiebrug 

Technische gegevens 

Roepletters: PFSU. Type: Vrachtschip - shelterdek met ongeveer 55 bemanningsleden en accommodatie voor 12 
passagiers. Lengte over alles: 161,10 meter, breedte: 20,15 meter, holte: 12,0 meter, diepgang: 8,88 meter. Bruto 
tonnage: 9.835 register tons, Netto tonnage: 5.569 tons en Deadweight: 11.735 ton. Motor: opgeladen enkel-
werkende tweetakt Stork-dieselmotor, 9 cylinders die een totaalvermogen van 10.500 RPK opleverden. Met 1 
scheepsschroef werd daarmee een dienstsnelheid van 18 knopen bereikt.

Doopster mevr. M. van 
Mourik Broekman-van 
Loghem - 9 augustus 

1961 

HWTK A. Lelieveld, zijn echtgenote en 2e 
WTK, L.M. Westerhof - 1963 

Overdracht RDM-scheepswerfdirecteur aan 
Kapitein  J.G. Vietor  - 27 januari 1962 
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ons/mij (Ed van Lierde) willen hebben, kunnen dat het beste doen via het e-mailadres van het Lloyd-Atelier: 
lloydexpo19@gmail.com  (aldus de gelijkluidende tekst op onze Facebookpagina).

Per 14 maart is de Facebook-pagina, die sinds 2012 in de lucht 
is, na een droevig jaar, weer terug in oorspronkelijke en 
vertrouwde handen. Wij pakken deze draad niet op met het 
doel zoveel mogelijk volgers op Facebook te krijgen ...... wij 
doen dat wél omdat de geschiedenis van de roemruchte 
scheepvaartmaatschappij 'Koninklijke Rotterdamsche Lloyd' 
en al haar voorgangers deze inspanning meer dan de moeite 
waard maakt.  

De Facebook-pagina beschouwen wij slechts als een 'weg-
wijzer' richting onze website: www.lloydatelier.nl met de opmerking dat deze 
'website in verval' in de komende tijd, stap voor stap, wordt aangepast en gerestaureerd. Volgers die contact met  

Van Arie de Waardt, oud Lloyd-WTK en Lloyd-Atelier-supporter 'pur sang', kreeg ik onlangs te horen dat oud Lloyd-
Stewardess, Marijke Paans, weduwe van oud Lloyd-WTK Jan Paans en woonachtig te Miami-Florida voornemens is de 
welbekende (humor)prenten van Jan aan het Lloyd-Atelier te schenken. Alsof dat niet al een bijzonder cadeau zou zijn, is 
ook het schilderij van Jan Paans, 'de Wonorato te Hongkong' bij de schenking inbegrepen. Voor de Wonorato heb ik al een 
plekje in het Lloyd-Atelier gepland dat, zoals u weet, eerst nog gerenoveerd moet worden. De cartoons van Jan zullen we 
regelmatig in ons E-magazine en op onze website tonen. 

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

UIT DE NALATENSCHAP VAN LLOYD-WTK, JAN PAANS

Jan Paans en zijn echtgenote Marijke in 2018. 

Jan Paans is helaas medio vorig jaar overleden en was lid van de 'Club van oud-WTK's voormalige Koninklijke 
Rotterdamsche Lloyd'. In het volgende nummer zullen wij het Wonorato-schilderij, meer cartoons van Jan en wat oude 
foto's van Jan en mogelijk ook Marijke plaatsen.

Een van Jans' cartoons met de opdracht: 'Zoek de HWTK!'  

NA WEBSTE IS OOK FACEBOOK-PAGINA TERUG OP HONK!

http://www.lloydatelier.nl
mailto:lloydexpo19@gmail.com
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