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Van de waarnemend voorzitter 

Uw bestuur heeft zich op 11 november 2016 beraden over een aantal 
onderwerpen, waarbij de demografische toestand van onze vereniging wel 
een topic was. 

Ons huidige systeem stelt ‘Leden voor het Leven’ en weduwen vrij van 
jaarlijkse contributie. Dat heeft lang goed gewerkt. Maar we komen nu op 
de situatie dat een steeds kleiner deel van het ledenbestand contributie 
betaalt. Dat komt nu neer op circa 75%. In de toekomst zal dat een 
probleem gaan vormen.  

Met een schatting van de ontwikkeling in het ledenbestand kunnen we in 
de nabije toekomst komen op 400 leden, waarvan ongeveer de helft 
weduwen zijn en daarnaast nog zo’n 40-50 ‘Leden voor het Leven’. Daarbij  
kan de financiële positie van de vereniging in gevaar komen. 

Conclusie moet zijn dat de leden nu vooruit moeten zien naar maatregelen 
die voorkomen dat de zgn. ‘Dirkzwager Doctrine’ te vroeg in werking treedt. 
(Ooit gaf Heer Dirkzwager aan dat het laatste lid het licht moet uitdoen, de 
deur sluit en zonder schulden of een enig saldo de vereniging beëindigt.) 

Vandaar dat u verder in deze convocatie een voorstel van het bestuur vindt 
om de financiële positie gezond te houden, waarbij het bestuur ook denkt 
aan het continueren van de RIL-post, die ook geld kost, hoe positief we 
daar ook tegen aan willen kijken. 

Verder heeft het bestuur de mogelijkheden onderzocht voor de viering van 
ons lustrum in 2018. Die vraag krijgt u dus op 6 mei voorgelegd. 

Tenslotte nog dit: Redactie en bestuur hebben zich gebogen over de vraag 
of we niet wat meer in de Convocatie wilden opnemen, dan de wat 
zakelijke (en wat meer saaie???) inhoud. 
U ziet hier het resultaat – enige bijdragen uit het “GOEDE RIL-SE LEVEN”. 
Weer eens wat anders dan naar de cijfers kijken, hoewel u wordt verzocht 
dat toch wel te doen. Er is gegarandeerd wel iemand die dat gaat doen.(!!) 

Wij zien u graag op de reünie op 6 mei 2017, waarbij we dus diverse 
besluiten moeten nemen, ook wat betreft het continueren van de 
gezamenlijke reünie met de KPM. 

Uw waarnemend voorzitter     

Jaap de Rooij 
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Van de redactie 
*Voor u de combi RIL-Post met Convocatie 
en Jaarverslag. Middels deze combi kunnen 
we u meer ‘leesplezier bezorgen.  
Met 3 x per jaar de RIL-Post in uw bus, hoopt 
de redactie wel  voldoende kopij van u te 
ontvangen, zodat we onze herinneringen aan 
mooie RIL-tijd nog lang levend  houden.                    
Verhalen, weetjes anecdotes? Stuur ze op!  
 
*Citaat Henk Bouwman: “Na een paar dagen 
regen, schijnt de zon weer volop en ga ik 
dadelijk de RIL-Post lezen; een hoogtepunt!’  
  

In deze uitgave: 
*Vervolg op het artikel van Henk Slettenaar, 
de stamvaders van de bevolking van Tristan 
da Cunha. O.a. de Katwijker Groen.( Green) 

 
*Naast ‘vlootlijsten’ bestonden er ook ‘plaatsingslijsten’ van walpersoneel.       
 Eerst de ‘bemanning’ van HKHO-1974.(Dankzij lijsten bewaard door Ger Sweijen) 
 
 *Anecdote van Mulock Houwer. 
 
*Anton Steketee met een paar foto’s uit de oude doos. 
 
*Bijzondere transporten van de TJISADANE in- en na de 2e WO,Deel I 
In deze uitgave het transport in 1942 van Duitsers, Oostenrijkers en al of 
niet vermeende NSB’ers vanuit Soerabaja naar Suriname.  (Volgend keer 
Deel ll,o.a. het  transport van Japanse gevangenen uit Indië naar Japan). 
  
*Ton Roskam met zijn  mijmeringen over Slauerhoff, die wreed werden 
verstoord door een wel  heel vreemde manoeuvre van de TJISADANE…… 
 
* Henk Kers met voortgangsbericht omtrent modelbouw van Holl. STRAAT 
F. schepen,besteld door Theo Strauss  en Jan Hendrik Meurer.  
Theo Meijering: door dit nieuws getriggerd om zijn ooit begonnen 
modelbouw van de Japanse STRAAT F(UTAMI) weer op te pakken.  
Edwin Velterop houdt zich middels 3-D printing eveneens bezig met 
scheeps-modellen.  

(Volg de RIL-Website, ook voor de inhoud van RIL-Post # 36). 
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Walvisvaarders de stamvaders van bevolking Tristan da Cunha 
(bijdrage van Henk Slettenaar) 

 
Zoals aangegeven in de vorige RIL-Post, nu het vervolgverhaal van 
gestrande walvisvaarders op dit (letterlijk) onbewoonde eiland. Onder de 
schipbreukelingen bevond zich ene Katwijker Groen.    
Het vulkanische eiland, onderdeel van het Engelse rijk, ligt in de Zuidelijke 
deel van de Atlantische Oceaan. Jarenlang, ook na de naamgeving door de 
Portugese zeevaarder Tristan dan Cunha, bleef het onherbergzame eiland 
onbewoond.  

In de achttiende eeuw strandden een aantal 
schipbreukelingen van een walvisvaarder op het 
eiland. 
Deze geharde zeelieden, waaronder dus de uit 
Katwijk afkomstige Groen (P.Green), pasten zich 
wonderwel aan, aan de ruige 
leefomstandigheden op het eiland. Dit beviel hen 
zo goed dat zij niet meer dachten aan terugkeer 
naar de ‘beschaafde’ westerse wereld. 

Het ontbreken van leden van de andere sekse was, in hun ogen, het enige 
wat het ongecompliceerde leven dat zij leidden, afhield van het volmaakte. 
Maar, ook in deze tekortkoming wisten ze te voorzien.  
De twee oudste ingezetenen, Glass en de Katwijker Groen, namen een 
klein zeilvletje en volbrachten hiermee een zeiltocht naar het meer dan 
duizend kilometer verderop gelegen eiland St.Helena. 
Op St.Helena wisten ze een aantal inheemse vrouwen over te halen om 
met hen naar Tristan da Cunha te emigreren. 
Het getuigde van  uitstekend zeemanschap van die twee dat de moeilijke 
terugreis door wilde zeeën, met hun ‘vrouwelijke lading’, zonder al teveel 
problemen werd voltooid. 
Na een reis van slechts een paar maanden keerden zij, volledig geslaagd 
in hun missie, naar hun zelf gekozen tehuis terug. 
In de loop der jaren bleven nog een aantal bemanningsleden van de  
gestrande walvisvaarders op het eiland achter tot het aantal zelfstandige 
families uit acht bestond. 
Tijdens het in de vorige RIL-Post beschreven bezoek van de BOISSEVAIN, 
stamden alle ca. 250 inwoners dus af van die acht stamvaders, waaronder 
Peter Green.  
Een aantal jaren voor de TJISADANE in 1961 de gehele bevolking had 
geëvacueerd ( daarover een volgende keer), werd het eiland regelmatig 
aangelopen door RIL-schepen. 
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   TJISADANE 
(bijdrage van Ton Roskam) 

 
Het was een korte kustreis door de Japanse binnenzee en daarna naar 
HongKong. Ik was op het m.s. TJISADANE geplaatst. Als je nieuw aan 
boord komt, krijg je een snelle inburgeringscursus. Een collega Wtk leidde 
me rond en stelde me voor aan de Hoge Druk: de Ouwe, de Baas, de Pil, 
de Stuurman en de 2e Wtk (de ‘second’).Tijdens deze rondleiding kwamen 

we langs de hut van de 
Pil. Achteloos werd 
vermeld dat Slauerhoff 
in deze hut gewoond 
had. Even later liepen 
we over dek en kon ik 
bekijken waar een 
Kamikaze toestel, 
tijdens de 2e W.O. een 
noodlanding aan dek 
had gemaakt. 
Oude schepen hebben 
veel te vertellen. De 

TJISADANE, gebouwd in 1929, was rijp voor de sloop. Eigenlijk een 
varend museumschip, als Wtk voelde je een suppoost zonder publiek. 
 
De hoofdmotor had enorme afmetingen en werd direkt gekoeld met 
zeewater, de vriesinstallatie werkte (soms) met kooldioxide; kortom alles 
wat ik bijna vergeten was, moest weer naar boven komen. Het drinkwater 
werd met een minuscuul pompje van chloor voorzien. De afstelling van dit 
pompje was zo krititisch dat meestal iedereen met een Rotterdams accent 
praatte, hagelwitte tanden had en een gechloreerde oogopslag. 
Na vertrek Kobe liep ik, na het diner door de gang langs de hut van de Pil. 
De deur stond open en ik kon in de lengterichting door de hut kijken. Het 
raam gaf uitzicht op de heuvels langs de kust. De hut was ca. 3 mtr. lang 
en 2 1/2 mtr. breed. 
Een gedicht van Slauerhoff schoot me plots te binnen: 
 

WONINGLOOZE 
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. 

Nooit vond ik ergens anders onderdak 
 

Op de een of andere manier kreeg dit gedicht een nieuwe lading toen ik de 
hut nog eens kritisch bekeek. 
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 Toen ik naar buiten keek, begon de horizon als een gek te bewegen. Alsof 
iemand met een camera stond te zwenken. Op korte afstand schoven 
enkele Japanse vissersschepen door het beeld. 
De TJISADANE slalomde op haar oude dag door de vloot van de sushi le-
veranciers. 
Op dat moment knalde de deur van de dienstgang open en liep de Ouwe 
met grote passen richting brug! 
Op de brug stond het prototype van de Nederlandse zeeman, iemand die 
het vak geleerd had bij de kustvaart, Willem, een Groninger: Willem was 
voor niets en niemand bang en bleef altijd kalm. 
Toen de Ouwe opgewonden de brug opstormde, barstte hij uit in een 
monoloog die o.a. de genetische integriteit van Willem ter discussie stelde. 
Ook vroeg hij zich af of het DNA profiel van Willem wel compleet was. 
Ik heb diverse keren geprobeerd om de woordkeus op het beeldscherm te 
krijgen, maar telkens sloeg de  spellingscontrole op tilt, of ‘crashte’ de PC. 
Een van de standaard brugprocedures luidt dat de gezagvoerder 
gewaarschuwd moet worden bij bijzonderheden. 
De ouwe nam een kleine adempauze en vroeg: “Wat noem jij gg… hier en 
daar ‘iets bijzonders’? 
Willem antwoordde : “EEN STOOMTRAM”  
De ouwe strompelde buiten adem en op de rand van een infarct de brug af. 
 

Volledigheidshalve het gehele gedicht van J.Slauerhoff: 
 
                                                    WONINGLOOZE 

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, 
Nooit vond ik ergens onderdak; 
Voor de’eigen haard gevoelde ik nooit een zwak, 
Een tent werd door den stormwind meegenomen. 
 
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. 
Zoolang ik weet dat ik in wildernis, 
In steppen, stad en woud dat onderkomen 
Kan vinden, deert mij geen bekommernis. 
 
Het zal lang duren, maar de tijd zal komen 
Dat voor de nacht mij de oude kracht ontbreekt 

                                    En tevergeefs om zachte woorden smeekt, 
                                    Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde  
                                    Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de 
                                    Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt. 
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Uitslag (cijfermatige deel) Enquête  
(voor KPM- en KJCPL-leden) 

 
Verkorte rapportage van de tijdens ledenvergadering 2016 gehouden 
enquête.  Doel: Het verzamelen van ervaringen van de deelnemers  
van beide verenigingen op het samenhouden van hun jaarlijkse reünie.  
De volledige rapportage staat op de website van de vereniging 
www.KJCPL-Ril.nl. 
Gemaakte opmerking van organisatorische aard op de ingeleverde 
formulieren zijn ter harte genomen en waar mogelijk is er actie  
genomen. Desondanks ontvangen we graag uw opmerkingen en  
adviezen over de organisatie en verloop van de komende  
gecombineerde reünie. 
 
Gestelde vragen: 
* Herkenning: Had u het gevoel op een KPM of KJCPL bijeenkomst 
  te zijn? 
        -Ja-         -neutraal-            -voelde me niet thuis-  -geen mening-  
          64               19                                  0                           1 
* Sfeer: Was de deelname van de leden van de andere vereniging een: 
    -verrijking-  -neutraal-                  -verslechtering-      -geen mening- 
          53                27                                  1                          3 
* Aantal deelnemers totaal: 
   -veel te druk-  -gezellig druk-                -rustig-            -geen mening- 
           3                78                                  3                          0  
* Contacten:Heeft het leggen van contacten met (on)bekende leden  
  de andere vereniging iets extra gebracht? 
       -ja-   -maakt mij niets uit-  -heeft mij niets gebracht- -geen mening- 
         51               20                                 11                         2 
* Opzet: Is deze opzet de juiste weg om het aantal deelnemers aan de 
   reünie op peil te houden? 
       -ja-  -maakt mij niets uit-     -zou het niet doen-       -geen mening- 
         77                3                                    3                           1 
* Vervolg: Voor de komende reünie van uw vereniging wat kiest u dan? 
   -gecombineerd- -maakt mij niets uit- -niet weer samen- -geen mening. 
         77                               4                        3                            0  
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Een goed begin 
(uit  anecdotes in RIL-verband 1956-1963, van Mulock Houwer) 

 
Japan 1956.Ergens tussen kantoor, schepenbezoek, drankje aan de wal en 
thuis, met of zonder diner. We zijn- zoals altijd onder die omstandigheden- 
moe. Het is laat, of vroeg in de morgen, en het regent. De Kokudo ( hoofd-
verkeersweg tussen Osaka en Kobe) is nat en onverlicht. Zo ook een stuk , 
niet aangegeven, over ca 20 meter ca 40cm diep uitgegraven wegdek met 
twee stalen putdeksels op straathoogte . 
De maatschappij auto, een grote Amerikaan, stuitert op over de putdeksels 
en arriveert aan de andere zijde van deze nachtelijke dus onzichtbare 

hindernis met het motorblok 10 cm verplaatst. 
De baas, de toenmalige Manager Osaka, op 
de hoogte gesteld, was ‘not amused’ met wat 
hij beschouwde als onverantwoord gedrag 
van zijn ‘youngster’, maar bood toch een lift 
aan, voor de volgende ochtend, naar kantoor. 
Daar zou de zaak verder besproken worden. 
Bij de afgesproken plek was ter plaatse van 
een stoplicht op de, toen al,uiterst drukke 

hoofdweg. Bij het ‘aanglijden’ van de gechauffeerde limousine moest snel 
gehandeld worden. De toch al ‘smorgens’ niet op z’n allerbest zijnde baas 
moest geen verdere ergernis aangedaan worden.  
De auto stopte, snel achterportier open en erin! Doch voor het portier 
gesloten kon worden, werd het gegrepen door de laadbak van een, bij 
groen geworden stoplicht, optrekkende truck. Een afgrijselijk gekraak, 
totale ontwrichting van achterportier EN de verhouding voor de volgende 
twee maanden tussen baas en de zojuist begonnen nieuwe employee. 
De volgende dag, voor rapportage op het politieburo, werd ik tot mijn grote 
verbijstering, afgevoerd naar de afdeling ‘zware delicten’. Met hart in de 
keel wachtte ik op de enge dingen die zouden komen en was dan ook 
slecht voorbereid op een allerhartelijkse ontvangst in het Nederlands door 
een hoge Japanse politie officier, die thee aanbood, mij een uur aan de 
praat hield en nauwlijks belangstelling toonde voor mijn verkeersperikelen. 
Toen hij me uitliet, moest ik beloven hem spoorslags in te schakelen als ik 
ooit weer problemen zou hebben. 
Bleek de man ‘vroeger’  lang in Indië te hebben gezeten, daar Nederlands 
had geleerd en opdracht had gegeven om alle Nederlanders die zich aan 
het hoofdburo van politie in Osaka vervoegden, bij hem te brengen, opdat  
hij dan weer eens Nederlands zou kunnen spreken…….! 
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 Bijzondere oorlogsreizen van de TJISADANE 
(deel 1) 

 
Vraag van Theo Strauss  aan, deskundige omtrent de RIL-historie bij 
uitstek, Henk Slettenaar over de reis in 1949  van de TJISADANE met 
Japanse gevangenen uit Indië naar Japan:  
“In deel 12 van L. de Jong is specifiek over dit transport weinig gemeld, en 
ook op internet is er niets terug te vinden. Vraag me af of er nog mensen 
zijn die zich deze reis nog kunnen herinneren?”, aldus Theo. Oogetuigen?  
 
De redactie heeft gemeend, n.a.v. bovenstaande vraag, in twee delen 
aandacht te besteden aan die opmerkelijke reizen van de TJISADANE. 
   
Deel I:  In de 2e WO 
In jan. 1942 kreeg de TJISADANE opdracht  een groep Duitsers, 
Oostenrijkers en, al of niet vermeende, NSB’ers naar Suriname te 
vervoeren, waar ze in een strafkolonie op de zgn. ’Jodenplantage’ zouden 
worden opgesloten. 
Een bewakingsdetachement van 30 mariniers kwam daartoe aan boord. 
Het hoofddek bij ruim lll werd als gevangenis ingericht, waarbij alle 
toegangen tot dit dek middels zware hekken werden afgesloten. 
Daar de marineleiding vond dat  de NSB’ers absoluut niet in handen 
mochten vallen van de vijand, werden in het diepst geheim torpedokoppen 

in de dieptanks geplaatst! 
Om geen ongerustheid onder de 
bemanning te veroorzaken, werd 
besloten de torpedokoppen te verpakken 
in kisten van de Amerikaanse Bell 
Telehone Company. Kapitein Burger 
werd verzocht het gerucht te verspreiden 
dat zich in de twee kisten 
luisterapparatuur bevond waarmee de 
marine proeven wilde nemen. 
Mocht de TJISADANE worden 
aangehouden, kon Gezagvoerder 
Burger een tijdmechanisme in werking 
stellen waardoor de explosieven na 
twintig minuten zouden ontploffen. 
Voldoende tijd voor  passagiers en 
bemanning om het schip te verlaten! 
Gelukkig kwam  men, al zigzaggend, 
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aan in Paramaribo, en werden de de landverraders ontscheept.  
Na bovenstaande reis naar Suriname werd de TJISADANE geconfisceerd 
door de American War Shipping Administration, en stoomde op naar New 
York waar ombouw plaats vond. 
Ook tijdens deze reis bracht kapitein Burger het er met zijn bemanning nog 
goed af. Voor de kust van Florida memoreerde Burger:  
 ”Met de kijker kon je het fleurige gedoe van Miami Beach zien. Toen klonk 
een hevige knal, ons schip trilde. 
Een rookkolom aan de horizon vertelde ons dat daar een onderzeeër zijn 
lugubere werk deed. 
Duidelijk zagen wij op het strand van Miami groepen badschonen die zich 
om zo’n lange kijker met statief verdrongen. Zo konden ze voor een 
dubbeltje zien hoe de mannen van de geraakte tanker krepeerden, en zelf 
misschien zich tegoed deden aan een ijsje. Vreemde wereld toch.” 

 
 
 
 
 
(De TJISADANE,onder be-
heer van de A.W.S.A 
omgebouwd tot 
troepentranportschip, 
geschikt voor 1485 
manschappen.) 
 
  
 
 

Tijdens de ombouw in New York, droste het merendeel van de Chinese 
bemanning. Na veel moeite wist men een uit allerlei nationaliteiten 
bestaand ratjetoe aan zeelieden bijeen te schrapen om te kunnen varen. 
In de zomer van 1943 werd de TJISADANE ingedeeld bij het Western 
Defence Command. Kapitein Burger was inmiddels afgelost door kapitein 
Naerebout. 
Op 27 juni vertrok de TJISADANE, afgeladen met zo’n 1850 man troepen 
en een grote hoeveelheid oorlogsmaterieel uit San Francisco om, als enige 
niet-Amerikaans schip, deel te nemen aan de invasie van het eiland Kiska 
(zie;www.Strafkolonie.nl - ‘De Chinalijn in Oorlogstijd’ van Frits de 
Jong en Henk Slettenaar en RIL-Post # 3). 
 
(Deel II. de TJISADANE na de 2e WO : zie volgende RIL-Post) 
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RIL- ers in de modellenwereld 
 

Geïnspireerd door het laten vervaardigen van enkele modellen van een 
Hollandse STRAAT F-schip door Theo Strauss en Jan Hendrik Meurer, 
laten nu ook Peter Meijering en Edwin Velterop van zich horen. 
Peter Meijering, 30 jaar geleden gestart met het maken van een 
scheepsmodel van de STRAAT FUTAMI, is hierdoor geïnspireerd geraakt 
en wil nu zijn model toch wel ‘vaarklaar’ maken. 

 De STRAAT FUTAMI van Peter is 
op schaal 1:100 een nogal een flink 
model. 
De bouw van zijn schip is dus al  in 
een vergevorderd stadium; het is 
nog een kwestie afbouw. Het 
onderwaterschip is praktisch klaar.  
Er moet  nog getrimd worden om de 
schroef onder water te krijgen.  
De tekeningen voor dit model 
werden aangeleverd door  
(wijlen) Willem Bakker (TD HK). 
 
 
 
 

 
 

 
Via Nico Ros, een oud zeevarende, 
zijn er twee stuks modellen besteld 
van een Hollandse STRAAT F-schip 
door Theo Straus en Jan Hendrik 
Meurer. Deze modellen worden in 
China gebouwd op schaal 1:200 en 
zijn hopelijk voorjaar van 2017 gereed. 
Via de Website houden we u op de 
hoogte  van de vorderingen middels 
wat meer foto’s .Er is zelfs al sprake 
van ‘ceremoniële tewater-latingen’. 
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(vervolg RIL- ers in de modellenwereld) 
“Naast de vaak fantastisch mooie grote schaal modellen zijn er ook 
kleinere schaalmodellen beschikbaar.(schaal 1:1250) De oplage van deze 
modellen is erg beperkt: gemiddeld rond de 50 stuks, maar vaak veel 
minder. 
De (meestal Duitse) producenten concentreren zich op meer commerciële 
modellen, waardoor er helaas slechts een beperkt aantal RIL gerelateerde 
modellen commercieel beschikbaar zijn en zeker niet de fraaie 
vrachtschepen van na de 2e W.O. 

Sinds mijn vaartijd heb ik altijd een affiniteit met de 
RIL en haar voorgangers gehad. 
Was mede auteur van het bekende, geïllustreerde 
KJCPL-boek.  
Sinds 2007 bezig om met behulp van de originele 
scheeps- tekeningen een aantal van mijn favoriete 
schepen in een 3D computer progamma over te 
zetten. Met behulp van een hoge definitie 3D printer 
kunnen deze modellen tegenwoordig afgedrukt 
worden om na verdere behandeling beschilderd te 
worden, resulterend in een fraai model voor mijn 
collectie. Hoe dit proces  werkt, leg ik graag t.z.t.uit. 
  

 Als voorproefje de STRAAT FRAZER samen met de NEDLLOYD 
ALBANY. Het laatste model is ook te doen als STRAAT ACCRA, of  
SAFOCEAN ALBANY. De Hollandse ‘F’s kunnen ook in verlengde versie.  
 

 
 
Over de RIL gerelateerde schaal 1:1250 modellen, volgt meer op de RIL-
Website” aldus Edwin Velterop.  
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DEELNEMERS REÜNIE  VAN DE VER. OUD‐PERSONEEL DER K.P.M.  EN 

DE VER. O.P. DER K.J.C.P.L.   ZAT. 7 MEI AVIFAUNA – ALPHEN A/D RIJN 

 

Naam                                Dienstvak Naam                                Dienstvak 
A. Hr/Mw. M.C.van Apeldoorn      RIL-TD 
   Hr/Mw.A.M.P.van der Avert   RIL-TD/W 
B Hr/Mw. U.C. van Baal                 RIL-TD 
    Mw.Backer-Kooiman                 RIL-G 
    Hr/Mw. J.J. de Beer                   RIL-TD 
    Hr. J.Beumer                           KPM-TD 
    Hr. J.Boer                                   RIL-?? 
    Hr. H.C.M.C. Boesten                RIL-ND 
    Hr. P.M.E. Bogers                      RIL-TD 
    Hr. T. Bolwerk                         KPM-ND 
    Hr. G.D.M. Boot                          RIL-W 
    Hr/Mw. G. Bos                            RIL-TD 
    Hr/Mw. H.R. Bos.                    KPM-TD 
    Hr. A.P. van den Bosch           RIL-RO 
    Hr/Mw. H.Bouwman                 RIL-TD 
    Hr/Mw. H.L.Branders               RIL-ND 
    Hr/Mw. F.J.Broersma               RIL-ND 
    Hr/Mw. S.Brouwer                    RIL-TD 
    Hr. M.H. Brugman                    RIL-TD 
    Hr/Mw. P.Bijl                          KPM-ND 
    Hr.H. Bijleveld                           RIL-TD 
C.Hr.G.Carstens                           RIL-ND 
    Hr/Mw. R.A. Corten                  RIL-ND 
    Hr/Mw. J.Cuperus                    RIL-TD 
D.Hr.R. Dasia                                RIL-ND 
    Hr/Mw. C.Dekker                       RIL-ND 
    Mw.Y.Dolman-Kolderie             RIL-G 
    Hr. P.C. Donker                         RIL-TD 
    Hr/Mw. T.van Dool                    RIL-TD 
    Hr. P.van Doorn                     KPM-ND 
    Hr. J.H. van Doornik                RIL-TD 
E.Hr/Mw. A.van Eikeren              RIL-TD 
    Hr/Mw. A.C. Ekelschot            RIL-ND 
 F.Hr. C.A.M.Fagel                      RIL-?? 
    Mw. J. de Feyter                 KPM-DON 
    Hr. D. Frikkee                            RIL-W 
G.Hr/Mw. C.Geistdorfer                RIL-TD 
    Hr/Mw. G.E. Godschalk            RIL-TD 
    Mw. M. Gooszen                        RIL-W 
    Hr/Mw. T.A.J.Gulmans              RIL-ND 
 

H.Hr.J.M.Hegeman                RIL-TD 
         Mw. C.C.Broek              RIL-In 
    Hr. R.Herrema                 KPM-TD 
    Hr. L. Hilckman                 RIL-?? 
    Hr. P.van den Hoek        KPM-TD 
    Hr.J.N.Holman                KPM-TD 
    Hr.H.Huiskamp                 RIL-TD 
    Hr.H.T.M.Hintjes               RIL-TD 
    Hr/Mw.J.F. Huizenga        RIL-ND 
    Hr. A.W. Huve                 KPM-TD 
J. Hr A de Jager                   RIL-ND 
    Hr/mw. Ad de Jager         RIL-ND 
    Hr/Mw. O. Jager              KPM-TD 
K. Hr.Kakisina                       RIL-?? 
    Hr.H.Kamphuis               KPM-TD 
    Hr/Mw. H. van Kapel        RIL-ND 
    Hr.J. Kedde                       RIL-ND 
    Hr/Mw.P.J.van Kempen   RIL-ND 
    Hr.H.J.Kers                   RIL-TD/W 
       Mw.C.Bos-van de Ven    RIL-In 
    Mw. T.Kloosterman          KPM-G 
    Hr/Mw.J.Koeman              RIL-TD 
    Hr.A.J. de Kok                  RIL-TD 
        Mw.F.L.M.Rennes         RIL-In 
    Hr/Mw.S.Konijn              KPM-?? 
    Hr.R.G.Koopmans          RIL-RO 
L. Hr.H.van der Laan          RIL-ND 
    Hr/Mw.O.Laman Trip       RIL-W 
    Hr. M. Levert                    RIL-TD 
    Hr/Mw.R.R. Lie              KPM-TD 
    Hr/Mw.Ligtenberg            RIL-W 
    Hr/Mw.T.van der Linde   KPM-G 
    Hr/Mw. A.A. de Lijster     RIL-ND 
M. Mw.A. Maijoor                    RIL-G 
    Hr. N. Meinsma               KPM-TD 
    Hr. A. Meurs                       RIL-W 
    Mw.B.M.Miltenburg-Ruys  RIL-G 
    Hr. A. Mulder                  KPM-TD 
N.Hr/Mw. H. Nakken            KPM-G 
   Mw.E.Nauta-Meertens  KPM-Don     
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DEELNEMERS REÜNIE VAN DE VER. OUD‐PERSONEEL DER K.P.M. EN DE   

VER. O.P. DER K.J.C.P.L.    ZAT. 7 MEI 2016 AVIFAUNA‐ALPHEN A/D RIJN 

  

    Naam                                Dienstvak 
N.Hr/mw. J.van der Neut          KPM-TD 
N.Hr/Mw. A.T.Nienhuis             RIL-TD 
    Hr/Mw. J.B.Nolthenius          KPM-TD 
O.Hr/Mw. C. Oudendijk              RIL-ND 
P.Hr.G.Th. Pauli                        RIL-TD
    Hr/Mw. G.G.Peek                    RIL-TD
    Hr/Mw. Pellis                           KPM-G
    Hr/Mw. B. Pleizier                   RIL-TD 
    Hr/Mw. D. van der Pol           RIL-TD
    Hr. Pondaag                         KPM-TD
    Hr/Mw. J.A. Pruijt                    RIL-TD
R.Hr/Mw.Rademakers                RIL-TD
    Mw. Riemersma                  KPM-Don 
    Hr/Mw. A.L.G. Rommen          RIL-TD
    Hr/Mw. J.de Rooij                     RIL-W
    Hr/Mw. H.Roorda                    RIL-ND
    Hr.P.J. Rutgers                       RIL-TD
             Mw.H.Kamphuis              RIL-In
S.Mw.V.Schaap-Koning                RIL-G
    Hr/Mw.R.Schabracq             KPM-ND 
    Hr.J.Schmidt Crans                RIL-ND
    Hr.A.W.v.d. Schilden              RIL-ND 
    Hr.A.C.A. Schrijvers                RIL-TD 
    Hr.R.Sikkes                             RIL-TD 
    Hr/Mw.H.Slettenaar                RIL-TD
    Hr. W. van Slooten               KPM-RO 
            Hr.J.Zwagerman            KPM-In
    Hr.W.Spiering   RIL-TD
    Hr.B.C.Steevensz   RIL-??
T.Hr/Mw.E.G.van Tellingen        RIL-ND
    Hr.R.Tresfon                           RIL-ND
    Hr/Mw.van Twillert                  RIL-TD 
U.Hr.H.L.Uijl   RIL-TD
V.Hr/D.J.B.Valk   RIL-TD
    Hr.R.O.van der Veen RIL-TD
    Hr.J.Veldman RIL-TD  
             Mw.A.G.Visser             RIL-In
    Hr/Mw.G.J.van Veldhuizen RIL-In
    Hr.W.Verhulst   RIL-TD
     
                                                       

    Naam                                  Dienstvak 
V.Hr/Mw.L.Verkroost-v.Putten    RIL-G   
    Hr.J.W. Verweij                 KPM-TD   
    Hr.F.K.A.L.Vliegenthart             RIL-TD 
    Hr. H.C. Visser                          RIL-TD   
    Hr/Mw. J.T.Voorthuizen          RIL-ND 
W.Hr/Mw. R.Wallenburg          KPM-ND  
    Hr/Mw.J. Wardenier                  RIL-TD 
    Hr.L.W.Warmenhoven ***RIL-W 
    Hr/Mw.E.van Went                   RIL-ND 
    Hr.C.J.Weststrate                     RIL-ND 
           Mw.P.Monteiro                 RIL-In 
           Hr.K.H.Gout                        RIL-In 
           Mw.V.Gout                           RIL-In 
    Hr/Mw.R.van Willigenburg        RIL-ND 
    Hr/Mw.D.E.van Woerdekom     RIL-ND 
Z. Hr.G.Zeeman                           RIL-ND 
     Hr.F.A.Zweere  KPM-ND 
     Mw.A.Zeijlemaker  RIL-G 
               Mw.B.vanJingen     RIL-In 
 
 Omschrijving afkortingen: 
G      = gast van de vereniging 
resp.weduwen van leden. 
Don  = donateur 
CD    =civiele dienst 
In      = introducé(e) 
ND    =nautische dienst 
TD    =technische dienst 
RO   =radio off. 
W     =waldienst 
***    =alleen voor de vergadering 
            gekomen.  
 
NB: Waar mogelijk zijn dienstvakken   
aangegeven.Waar dat niet blijkt uit de 
ledenlijst, zijn??geplaatst. 
 
Breda, 9 mei 2016 
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UIT DE OUDE DOOS 

(Anton Steketee had nog een paar foto’s van jaaaren geleden) 

 

Bij deze foto hoort een 
kleine anecdote.  
Toen ik voor het eerst 
geconfronteerd werd met 
het fenomeen ‘ comprador’, 
(iemand van de civiele 
dienst) dacht ik dat ‘sam 
comprador’ de naam was 
van de Chinese persoon op 
de foto hiernaast.  
Vond dat nogal een rare 
naam voor een Chinees. 
Het waren trouwens zeer 
kundige mensen aan boord 
van de grote 
passagiersschepen van de 
RIL. Op de TJITJALENKA 
had je er zelfs drie. 
Die andere 4e stuurman (r) 
is Wisse Wester; later ook 
nog gevaren als 2e.  
 
 

 
 

 
 
Deze foto met de Japanse 
schone, is  in 1960 
gemaakt op de TJIWANGI. 
li: 3e stuurman Jansen,  
re: 2e stuurman Steketee 
himself. 
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