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Van achter de bestuurstafel 
Mag ik namens uw bestuur u de beste wensen voor dit komende (lustrum) 
jaar doen  toekomen? Uw bestuur is weer druk bezig geweest voor de reu-
nie 2018, een lustrumjaar. De response op onze vraag welke de voorkeur 
van de leden is, was nogal beperkt maar de meerderheid van de inzenders 
was er voor om aan de wal te blijven. Opmerking: we praten eigenlijk met 
elkaar en kijken echt niet naar buiten. Dat had ik ook inderdaad wel ge-
hoord. We besloten om weer in 2018 naar Avifauna te gaan.  

Daarmee kwam de ingeplande huur van een schip, €.5000 , vrij voor ande-
re zaken. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en we hebben voor allen 
een memento besteld, dus zowel voor de heren als de dames. En aan die-
genen die niet kunnen komen, zullen we het opzenden. Nieuwsgierigen die 
meer willen weten, krijgen in dit stadium geen antwoord op hun vraag.  

Ik ben nu bijna 2 jaar uw voorzitter, het eerste jaar de facto, het 2e jaar de 
jure. Er passeerde  wel een en ander aan uw bestuur. Onze secretaris had 
met tegenslag te kampen en Henk Kers pakte die taak als invaller subliem 
op.  Ons jongste bestuurslid, Renier Ligtenberg, heeft onze reunie georga-
niseerd alsof hij dat al jaren heeft gedaan. Petje af!!! Voor onze buitenland-
se leden heeft penningmeester, Herman van Kapel, een methode gevon-
den zodat overschrijvingen vanuit het buitenland zonder al te grote kosten 
kunnen gebeuren. Voor vragen kunt ge bij hem terecht  

Niet alleen zouden wij binnen de vereniging  wat verjonging kunnen gebrui-
ken, hetzelfde geldt voor het bestuur. De aanmelding van de dames als vol 
lid is erg beperkt. Enige inbreng van die kant is zeker gevraagd . 

Op de website van de vereniging wordt ook de RIL post gepubliceerd zon-
der de privacy gevoelige informatie. Daar kunnen belangstellenden ook 
zien hoe zij lid kunnen worden van “Oud Roest”. 

Uw bestuur hoopt en verwacht dat zich er velen zullen aanmelden voor de 
reunie van 12 mei. Mag ik dan sluiten met een “tot ziens”. 

Uw voorzitter: 

Jaap de Rooij 
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
 DER 

KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V. 
(ROYAL INTEROCEAN LINES) 

      70steJAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 
ZATERDAG 12 MEI 2018 IN AVIFAUNA –ALPHEN a/d RIJN. 

Namens het bestuur nodig ik U uit voor de 70ste jaarvergadering 

Aanvang 11.30 

A G E N D A 

1. Opening door de voorzitter en eventuele mededelingen.

2. Notulen vorige vergadering 6 Mei 2017 – bijgaand.

3. Jaarverslag en financieel overzicht 2017 – bijgaand.

4. Bestuur:
Voorzitter J. de Rooij heeft inmiddels zijn taak als reünie-
coördinator overgedragen aan R. Ligtenberg.
Alhoewel  B. Plezier zich als secretaris herkiesbaar heeft gesteld,
neemt  H.J Kers, gedurende de periode van zijn revalidatie, zijn
taak als waarnemend secretaris over.

5. Kascommissie en plaatsvervangende leden:
De kascommissie voor het boekjaar 2017 bestond uit de heren E.
van Tellingen  en
D. Frikkee, aangezien Dhr. Tresfon door onvoorziene omstandig-

heden niet beschikbaar was. Voorgesteld wordt om voor het ko-
mende boekjaar 2018 opnieuw plaatsvervangende leden voor de
kascommissie te kiezen.

6. Aanmeldingen en contributie zoals vermeld op de website:
Als lid komt iedereen die een dienstverband heeft gehad met de
K.J.C.P.L.  (Royal Interocean Lines ), in aanmerking.
Andere belangstellenden worden graag verwelkomd als donateur.
Na eenmalige introductiekosten á € 10,- bedraagt de jaarlijks con-
tributie € 20,-  .
De contributie voor leden bedraagt € 20,- per jaar.
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Weduwen kunnen vol lid met stemrecht worden van de vereniging 
tegen de  gangbare contributie van € 20,- per jaar. Weduwen die 
daar geen belangstelling  voor hebben kunnen een zgn. beperkt lid 
worden tegen een bijdrage van € 10,- per jaar, zulks ter dekking 
van de kosten van o.a. de RIL-Post. 
Van Leden voor het Leven en weduwen van deze leden wordt een 
bijdrage van   € 10,- gevraagd voor bovengenoemde kosten. 
Vanaf 6 Mei 2017 zullen geen Leden voor het Leven meer worden 
geaccepteerd. 
Evenals de leden zullen ook de donateurs 3 keer per jaar de RIL-
Post ontvangen. 
Aanmeldingen kunnen schriftelijk worden gedaan bij  het secretari-
aat of per e-mail aan de secretaris. 

7. Samenwerking verenigingen KPM en KJCPL:
Beide besturen hebben besloten om de samenwerking te vervol-
gen. De gemaakte opmerkingen van o.a. organisatorische aard zijn
ter harte genomen. Samenwerking tussen KPM en KJCPL voor
2018 is niet aan de orde ivm het RIL-jubileum. Vermoedelijk zal.dit
in 2019 ook niet het geval zijn ivm de 90-jarig jubileum viering van
de KPM. Dit onderwerp zal derhalve eerst in 2020 aan de orde ko-
men.

8. Rondvraag

9. Sluiting.

(impressie 
van de ALV) 
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VERENIGING	VAN	OUD-PERSONEEL	
	DER	

KONINKLIJKE	JAVA-CHINA-PAKETVAART	LIJNEN	N.V.	
(ROYAL	INTEROCEAN	LINES)	

VERSLAG		69ste	VERENIGINGSJAAR	
1	JANUARI	–	31	DECEMBER	2017	

Gedurende dit verenigingsjaar verloor de vereniging, voor zover bekend, 
de volgende leden: 

Dhr. W.C. Bouter 03-01-2017 
Dhr. D.J.B. Valk 17-01-2017 
Dhr. C.W.J. Müller 24-01-2017 
Dhr. R.E. van der Jagt               10-02-2017 
Dhr. B. Hummel 17-02-2017 
Dhr. R.A. Koning 14-03-2017 
Dhr. G. de Koning      04-2017 
Dhr. H.R Meijes               03-01-2017 
Dhr. J. Feringa               19-02-2017 
Dhr. A.J.G Strengholt               24-05-2017 
Dhr. T.G.Ronkes Agerbeek              24-08-2017 
Dhr. A.L. de Jong   onbekend 
Dhr. E. Teulings 12-09-2017 
Mw. J. Meinen-du Pont               09-2017 
Dhr. C.J.H.M Baas 09-11-2017 
Dhr. J.M.A. Frings 15-11-2017 
Dhr. F.O. Baron van Randwijck   12-12-2017 
Mw. R. Nolthenius-Bolliger        14-12-2017 
Dhr. C. Hol 15-12-2017 

“  Zij rusten in vrede  “ 

Het aantal leden per 1 Januari 2018 bedroeg 490 en12 donateurs. 

Ook dit jaar vierden de  verenigingen van oud personeel van KPM en 
KJCPL    gezamenlijk hun jaarlijkse bijeenkomst. 
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Voorafgaand aan deze reünie hielden beide verenigingen  separaat hun 
algemene ledenvergadering. 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering – met daar op  aansluitend de 
reünie – die op 6 Mei plaatsvond, werd door 36 leden bijgewoond  en voor-
gezeten door de zes bestuursleden.  

Het RIL-ontvangstcomité  bestond deze keer uit de dames Dolman en  
Ligtenberg. 
Margot Ligtenberg verzorgde de shuttle service tussen station Alphen a/d 
Rijn en Avifauna. Het bestuur  is zeer dankbaar voor hun inzet. 

Deze gezamenlijke reünie  was weer goed bezocht, en werd er van het 
gebruikelijke “kookspektakel-buffet-lunch”  vol… op… genoten. 

Voor de kranslegging tijdens de dodenherdenking op 4 Mei bij het koop-
vaardij-monument  “De Boeg” te Rotterdam, was  onze vereniging verte-
genwoordigd door bestuurslid Herman van Kapel. 

Bij de herdenking  op 15 Augustus  van de KPM en JCJL slachtoffers tij-
dens de Tweede Wereldoorlog, vertegenwoordigden  Jaap de Rooij en 
F. Broersma onze vereniging in de Stichting Prins Hendrik te Egmond en 
hield voorzitter Jaap de Rooij een toespraak. 

(Impressie herdenking te Egmond aan Zee)
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Van de redactie 

*Hoe Cita Mieog-Kuiken het nieuws hoorde
over haar echtgenoot a/b v/d TJISADANE. 

* Jan Gaiser. Ons lid dat  ‘met veel plezier’
de RIL-Post leest.  Zijn  bijdrage over nieuws 
dat hij altijd als eerste ontvangt.  

* Willem Bras met zijn bijzondere wijze van
bouwen van de NIEUW HOLLAND en Ries 
Noort met zijn model . 

* We laten weer één der dames a/h woord over hun ervaringen tijdens ver-
blijf in het vaargebied van de RIL. Ditmaal Miep van der Berg-Kruithof. 

*Gert Boot gevraagd naar een reactie op de berichtgeving in de S.C.M.P.,
waarin zijn naam werd genoemd. 

*Vervolg sloopreis BOISSEVAIN van Henk Buiteman. Er scheen a/b wel
een heel apart sfeertje te ontstaan.  De verhaallijn omtrent de sloopreis 
houdt nog niet op. De redactie ontving nl bericht van Henk van der Molen: 
“Wie deed als laatste het licht uit?” En, ook voor de volgende uitgave, een 
bijdrage van Dirk van Lopik met zijn kijk op deze bijzondere reis.  

*Ger Sweijen: Een interessant verhaal , schuilgaand  achter een ‘poststuk’.

*Willem Broeder met  een ‘vlootlijst’ uit de oude schoenendoos

*Jasje ToeToep van Anton Steketee en Henk Slettenaar.

* Volgende  RIL-Post, de Jubileum-uitgave, verschijnt geheel in kleur.

* Red.ontving bericht van Carel Baron van Randwijck:Indien leden van
uw vereniging contact willen met mij,broer of zus: zie adres bij Personalia. 
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  Wonen in Durban.  
(bijdrage	van	Miep	van	den	Berg-Kruithof)	

In september 1965 stapte ik met man, baby (1 maand oud) en een aantal 
koffers op het vliegtuig naar Zuid Afrika,  om voor een periode van drie jaar 
in Durban te gaan wonen.Eigenlijk best een hele onderneming voor iemand 
waarvan de verste vakantiebestemming Mallorca was en de talenkennis 
niet verder strekte dan keurig middelbare school Engels  
Kan me niet herinneren dat er enige opvang of begeleiding was, maar op 
een of andere manier verliep alles voorspoedig. Een appartement vonden 
we snel, de container met spullen uit Nederland werd uitgepakt,en  andere 
spullen werden gekocht. In enkele dagen was ik geïnstalleerd: 15- hoog, 
uitzicht op zee. Manlief was reeds vertrokken richting Australië. 
Tijdens de 2e Zuid Afrika/Australië reis werd hij overgeplaatst naar Japan 
en werd er geregeld dat ik naar Hong Kong zou varen om vervolgens een 

reis mee te varen. Ik scheepte in met 
koffers, kind, kinderwagen, en potten 
babyvoeding. (80 stuks!)   
Niet de handigste zet om die los in de 
kast te zetten en ook nog zeeziek te 
worden. Collega’s van mijn man, die ik 
niet kende, kwamen belangstellend om 
de hoek kijken naar de vrouw van…en 
stelden vast dat ik groen zag.  
In H.K. zou het nog wel een week du-
ren voor het schip met mijn man zou 
arriveren. Ik werd ondergebracht in 
hotel ‘August Moon’. Ook een ervaring 
om in H.K. te verblijven, omringd door 
Chinese dames die kwamen voelen 
aan het witblonde vlashaar van onze, 
inmiddels, stevige peuter en enthou-
siast ‘Ayiaah!’ uitriepen en vroegen wat 
ik hem te eten gaf. 
Het meereizen behoorde tot de hoog-

tepunten van het verblijf overzee en ook aan het wonen in Durban bewaar 
ik fijne herinneringen.  Al met al heb ik die tijd ervaren als een bijzonder 
waardevolle periode in mijn leven, waarin ik een behoorlijke portie zelfstan-
digheid heb verworven en waar ik nog altijd met veel plezier aan terugdenk. 
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De South China Morning Post Papers (vervolg)	

De bijdrage van Theo Strauss in RIL-Post nr:36, krijgt, zoals gemeld,nog 
een vervolg, vanwege de vondst  in het RIL-Post archief  van  nog enkele 
South China Morning Post- papers. (volgen nu de headlines) 	
In deze artikelen , van business journalist  Bruce Maxwell, werd o.a.  de 
naam van  de General Manager of RIL’s General Management Office, 
Mr.G.D.M. Boot genoemd, dus  ligt het voor de hand om Gert naar een 
reactie te vragen omtrent de berichtgeving  destijds. 

NAAMSVERANDERING	
(bijdrage	van	Gert	Boot)	

De hoofdredacteur vroeg mij een korte toelichting te geven op de kranten 
berichten in Hong Kong over de RIL/NEDLLOYD naamsverandering in 
1977. 
Welnu.  De Hong Kong-ers kenden de Java-China-Japan Lijn (het zgn. 
China-lijntje met Hoofdkantoor in Batavia) sinds 1902.  Na de oorlog en als 
gevolg daarvan, ontwikkelde JCJL zich spectaculair – zoals we allen weten 
– tot de Royal Interocean Lines actief in het hele zuidelijk halfrond met
Hoofdkantoor in Western (1958, eigen nieuwbouw in North Point). 
Dat Hoofdkantoor hield uiteraard veel staf (Expatriate en Lokaal) bezig.  De 
RIL Directie, 3-man sterk, zat in de toonaangevende Employers Federati-
on,  het Port Commitee hetgeen de Gouverneur adviseerde, het Matilda 
Hospitaal op de Peak vanwege het potentiële aantal patienten enz. enz.  
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De schepen waren grotendeels bemand met (min of meer lokale)Chinezen. 
Er was aanvankelijk in Hong Kong nog grote belangstelling om te varen, en 
het ging om duizenden mensen. 
Er was natuurlijk ook een groot lokaal kantoor ( Kings’Building) en tot de 
zeventiger jaren Chinese Agenten, Java Lijn Chinese Office, met Compra-
dor funkties. 
“Close to the customer” was in de JCJL tijd al een belangrijk devies (ex 
Japan) en ook in Hong Kong timmerde RIL, Kings’Building voortdurend aan 
de weg.  Wij waren helaas (bijna)  nooit monopolisten............! 
Dit alles droeg bij aan de algemeen grote aanwezigheid en naamsbekend-
heid van de RIL in Hong Kong en als dan plotseling een	 reorganisatie	en	
naamswijziging	naar	buiten	komt,	slaat	de	pers	toe.	 	Een	beetje	sensatio-
neel	natuurlijk,	dat	is	wereldwijd	de	aard	van	het	beestje...........	
In feite veranderde er voor de RIL afscheper/ontvanger in Hong Kong in 
1977 : NIETS 
Voor de maatschappy?  Het reeds aan het eind van de zestiger jaren be-
gonnen proces om als 100% “Crosstrader” samen te werken met Nationale 
Lijnen en andere “Crosstraders”, hetgeen in het container tijdperk noodza-
kelijk was, werd enthousiast voortgezet. 
Samenwerkingen zoals SAFARI, AAE, NZUE, ANRO enz. enz. waren het 
gevolg met positief resultaat. 
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Werk van een marconist:Soms met een lach, soms ook…….. 
(bijdrage van Jan Gaiser) 

Misschien iets voor "ons" tijdschrift   RIL Post….(dat ik altijd bij de 
binnenkomende post als eerste lees!!!) 
Medio 1956 was er  een Amerikaans echtpaar aan boord, dat  dikwijls een 
praatje kwam maken. Zij waren zeer geïnteresseerd in de voordrachten  
die ik hield over geschiedenis en de Japanse  taal en kultuur..  
Op een avond had ik hen een telegram overhandigd over de voorgestelde 
ceremonien van het huwelijk van een familielid van hen voor de volgende 
dag. Het echtpaar  aan boord stuurde een hartverwarmend telegram terug,  
 dat via de seinsleutel het adres mooi op tijd had bereikt, zo kreeg ik van de 
dankbare familie aldaar door.  
Onze gezagvoerder had ik van al dit moois op de hoogte gehouden en 
samen met de 1ste stuur, de hwtk  en de purser hadden we een mooie 
feestavond met toespraak  voorbereid.  
Na enige uren kwam het ontstellende spoedtelegram, dat de aanstaande 
bruid bij een auto-ongeluk ernstig gewond was geraakt  en  kort daarna, 
helaas, een bericht over haar overlijden. 
Onze gezagvoerder organiseerde hierop met spoed een overleg van 
hoofdwerktuigkundige, eerste stuurman, purser  en mij om nog diezelfde 
avond met passagiers en  bemanning een herdenking op zee te houden. 
In SanFrancisco ben ik later door de familie uitgenodigd voor een 
herdenkingsavond en kreeg  een chalet ter beschikking voor de dagen, dat 
ons schip San Francisco aandeed, als dank voor alle inzet voor hen.. 

Ziedaar, waartoe de uitvinding van morsecode en seinsleutel in die dagen 
al kon leiden…       
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C O N V O C A T I E  R E U N I E  2 0 1 8

Z A T E R D A G  12 M E I  2 018  
In Vogelpark-Restaurant AVIFAUNA 

Hoorn 65, Alphen a/d Rijn 
telefoon: 0172-487575 

1 TIJDSCHEMA 
10.30 uur:  ARA-zaal open 
11.00 uur:  aanvang algemene ledenvergadering in bovenzaal 
13.00 uur:  buffet lunch 
16.00 uur:  einde reünie 

2 2     VERVOER 
Alphen a/d Rijn is per trein bereikbaar. Evenals vorig jaar zal vervoer 
van het station naar Avifauna vv. worden aangeboden. Dit is beperkt 
en enkel voor deelnemers aan de reünie. Vertrek zal plaats vinden 
tussen 10.15 en 10.50. aan de busstationzijde De terugreis is nader te 
bepalen maar staat gepland om circa 16.15 uur. Tevens is er een taxi-
standplaats op het stationsplein (advies: taxi vooraf boeken). Er is een 
grote / gratis parkeergelegenheid bij de ingang van het vogelpark. 

3 3    DEELNAME 
Deelname is open voor leden onzer vereniging met introducé(e)s. 
Het bestuur nodigt ereleden uit om de reünie als gast bij te wonen. 

4 4    BETALING VAN CONSUMPTIES 
Alle consumpties uit het Hollandse assortiment zijn bij het inschrijfbe-
drag inbegrepen. 

5 5     BUFFET, “Kookspektakel!” 
Dit bestaat o.a. uit: soep - salade - verschillende koude gerechten - 
verschillende warme gerechten en diverse nagerechten. 

6
7 6     JAARVERGADERING 

Het aantal zitplaatsen in de bovenzaal, waar de jaarlijkse ledenverga-
dering zal worden gehouden, is beperkt. Daarom is het verzoek dat al-
leen stemgerechtigde leden aan de vergadering deelnemen en niet le-
den voor de duur van de vergadering in de grote zaal blijven 
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8 7    KOSTEN DEELNAME 
Daar Maersk Benelux B.V. haar subsidie aan onze vereniging beëin-
digt, kunnen wij de deelnemers slechts een geringer lager bedrag be-
rekenen dan de echte kosten. Een lid met eerste introducé(e) betaalt € 
40,- per persoon. Voor elke volgende introducé(e) wordt € 42,- bere-
kend. Tot onze spijt zijn wij ook genoodzaakt deelnemende      wedu-
wen van overleden leden te vragen € 25,- aan de reüniekosten       

       bij te dragen. 

8    OPGAVE DEELNAME - AFMELDINGEN 
Aanmelding en betaling graag voor 23 april. Reeds gestorte gelden 
kunnen slechts tot 23 april worden gerestitueerd bij afzegging voor de-
ze datum. Dringend verzoek is om uw deelnamesom tijdig te betalen. 
Aanmeldingen na 23 april worden niet meer geaccepteerd. 

9 BETALINGEN (deelname en contributie) 
Het IBAN nummer van onze vereniging is NL14 INGB 000 004 8656. 
Bij betalingen van buiten Europa in de BIC-code nodig t.w.:  INGBNL2A 

De penningmeester moet veel tijd besteden aan het innen van de con-
tributie. Dit komt regelmatig voor bij leden die de reünie niet bezoeken. 
Deze leden worden verzocht om voor 1 mei 2018 de jaarlijkse contribu-
tie over te maken.  

Het alternatief het opzetten van een incassosysteem vergt relatief hoge 
administratiekosten en werkt daardoor kosten verhogend. 

10   NAAMSVERMELDING, E-MAIL ADRESSEN en CONTRIBUTIE 
Het komt regelmatig voor dat leden bij aanmelding hun (duidelijke) 
naamsvermelding bovenaan op het formulier vergeten. Dit levert voor 
de organisator een zoekplaatje op. 
Een aantal leden blijkt, bij wijziging van hun e-mailadres, dit niet door te 
geven aan de secretaris. Dit verzuim bemoeilijkt de communicatie van 
de reünieorganisator, penningmeester en secretaris met betreffende 
leden aanzienlijk. 
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Website van de vereniging 

Sinds  enige tijd is onze nieuwe website in de ‘lucht’. Henk Kers is binnen 
het bestuur het aanspreekpunt en coördinator voor beheer en bijwerken 
van de website. 
Hiermee kan er meer en frequenter interessante zaken uit het RIL-verleden 
aan onze leden worden aangeboden.Wij hopen dat met ondersteuning van 
onze leden de website een succes wordt. 
Materiaal voor zowel de RIL-Post als de website kunt u aanleveren aan de 
hoofdredacteur van de RIL-Post of de beheerder van de website. 

Contactgegevens hoofdredacteur RIL-Post: Harry van Twillert 
E-mail: harryjanny@gmail.com   

Contactgegevens webbeheerder: Henk Kers 
E-mail: henk.j.kers@hetnet.nl     

Website naam: www.kjcpl-ril.nl/ 
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VERENIGING	VAN	OUD	PERSONEEL	
DER	

KONINKLIJKE	JAVA-CHINA-PAKETVAART	LIJNEN	N.V.	
(ROYAL	INTEROCEAN	LINES)	

Notulen 69ste Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging van Oud-Personeel der K.J.C.P.L., 

gehouden op 6 mei 2017 in Avifauna te Alphen a/d Rijn. 

1. Opening.
De plaatsvervangend voorzitter, dhr. de Rooij, opent om 11.45 uur de al-
gemene ledenvergadering. Hij verwelkomt de ereleden mevr. Gooszen en 
de heer Slettenaar en de aanwezige leden. Het bestuurslid de heer 
Broersma heeft zich voor deze vergadering afgemeld.  
.De namen van de in de afgelopen periode overleden leden of partners  
worden voorgelezen. Zij worden met een moment van stilte, staande 
herdacht. 

2. Notulen jaarvergadering gehouden op 6 mei 2017
Opgemerkt wordt dat de datering, rechtsonder laatste bladzijde van het 
verslag, niet correct is. 
De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd. Vervolgens worden de 
notulen door voorzitter en secretaris ondertekend.  

3. Jaarverslag en financieel overzicht 2015
Mevr. Gooszen vraagt naar de achtergrond van de verschillen bij de post 
“diversen” in de jaren 2016 en 2015 onder “inkomsten”. De penningmeester 
meldt dat dit komt omdat we in 2016 geen afschrijvingen hadden maar in 
2015 een heel stel. Na voorlezing van het verslag van de kascommissie, 
wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.     

4. Bestuursverkiezing.
Na het overlijden van dhr. Laman Trip heeft de plaatsvervangend voorzitter 
dhr. de Rooij de functie van voorzitter als waarnemend op zich genomen. 
Dhr. De Rooij heeft zich voor de functie van voorzitter verkiesbaar gesteld. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, daarmee is de dhr. De Rooij 
voor de termijn ingaande mei 2016 voorzitter.  
Dhr. Ligtenberg heeft door de verschuiving van taken binnen het bestuur, 
de taak als reüniecoördinator op zich genomen. Er hebben zich geen te-
genkandidaten gemeld. De termijn van dhr. Pleizier als secretaris eindigt dit 
jaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Daarmee is de dhr. 
Pleizier voor een nieuwe termijn benoemd.  
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5.Benoeming leden en plaatsvervangende leden kascommissie.
De kascontrole van het verenigingsjaar 2016 werd door de heren R. de 
Mes en  E. van Tellingen uitgevoerd. De plaatsvervangende leden waren 
de HH. C. Dekker en D. Frikkee. De hr. C. Dekker heeft aangegeven 
vanwege gezondheidsredenen deze taak niet meer te kunnen uitoefenen. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen wie zich kandidaat wil stellen voor de 
opengevallen plaats. Dhr. R. Tresfon is bereid toe te treden. De voorzitter 
stelt voor om de kascontrole voor het jaar 2017 te laten uitvoeren door de 
heren D. Frikkee en R. Tresfon. De beide andere heren zullen dit jaar 
plaatsvervangend lid zijn. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 

6.Voorstel aanpassing contributie
De voorzitter geeft in het kort de redenen en achtergronden weer van de 
voorliggende voorstellen. Na enige discussie wordt het volgende besloten: 

6.1 Contributie lidmaatschap leden: verhoging van € 15,-naar € 20,per jaar. 

6.2. Weduwes van leden die niet lid voor het leven waren hebben keuze uit 
Twee opties: 
a) Lidmaatschap met stemrecht € 20,- per jaar, dit geeft    stem-recht in
de de vergadering of 
b) Beperkt lidmaatschap € 10,- per jaar. Dit ter bestrijding van de on-
kosten zoals  toezending van de RIL-Post en algemene kosten. 

6.3.Leden met een lidmaatschap voor het leven en weduwes van leden 
met een lidmaatschap voor het leven. Na enige discussie over dit punt 
komt uit de vergadering het voorstel om deze leden een jaarlijks lidmaat-
schapsbijdrage van € 10,- te laten betalen. Dit voorstel wordt breed gedra-
gen en door het bestuur overgenomen. 

6.4. Lidmaatschap voor het leven. Het voorstel van het bestuur om geen 
nieuwe lidmaatschappen voor leven uit te geven wordt door de vergadering 
overgenomen. 

6.5. Ereleden: de in de vergadering aanwezige ereleden geven aan ook 
graag een financiële bijdrage  te willen leveren. Aangegeven wordt dat een 
financiële donatie op prijs wordt gesteld. 
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7 Samenwerking van de verenigingen KPM en KJCPL 
Het komende jaar hebben wij onze jubileum viering. De KPM heeft het 
jubileum in 2019. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de beide vereni-
ging hun jubilea afzonderlijk vieren. De eerst volgende gezamenlijke reünie 
zal daardoor weer in 2020 zijn.  

8 Datum, plaats en invilling volgende reünie. 
Mei 2018 geeft wat de planning van de datum betreft de nodige beperkin-
gen. Er blijven na enige discussie in mei twee opties over, t.w. 12 mei en 
19 mei. 12 Mei is de dag voor Moederdag en 19 mei valt in het pinkster-
weekend. Na enige discussie en met de kennis over de discussie in 2016 
over het houden van de reünie op de dag voor  Moederdag, wordt toch de 
voorkeur gegeven aan de 12de mei. 

M.b.t. de invulling van het komende jubileum komen er diverse opties op 
tafel. Belangrijke criteria zijn; -de geschiktheid om contact met elkaar te 
onderhouden, -en dat er geen obstructies zijn voor onze leden met een 
mobiliteitsbeperking (o.a. bereikbaarheid wc’s). Ook de bereikbaarheid met 
auto en openbaarvervoer zijn een belangrijk aandachtspunt. Het niet varen 
kan een aanzienlijke reductie geven op de kosten waardoor geld kan vrij-
komen om andere zaken te doen. Genoemd worden een extra programma 
element invoegen of een cadeautje voor de leden. Uit de discussie komt 
nog geen eenduidige richting wat betreft de invulling. In de komende RIL-
post, juni 2017, zal de leden worden gevraagd om hun mening over wel of 
niet varen te geven. Op basis van de uitslag van deze vraag zal het bestuur 
aan de slag gaan met de invulling. 

9 Rondvraag, 
De huidige naamstickers worden door de deelnemers als onpraktisch erva-
ren. Dhr. Ligtenberg had zich al voorgenomen dit op de komende reünie te 
wijzigen. Komende reünie zal het nieuwe systeem worden geïntroduceerd. 

10 Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 12.25 uur de vergade-
ring onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun inbreng. 

De voorzitter De secretaris 

J.	de	Rooij……………	 B.	Pleizier……………	
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Werken bij dezelfde rederij en in de krant lezen dat je man op zee… 
(bijdrage van Cita Mieog-Kuiken) 

“I was employed in the Passage Departm. Alexandra House, Ice House Str. 
One afternoon(10th or 11th Oct.), I took a call from a journalist from the 
South China Morning Post. He asked: Do you have a ship near Tristan  da 
Cunha? On referring to my boss Theo Ouwehand,  he  told  me to refer 
the caller to HK.H.O. at North Point, which I did. I thought no more about it 
Imagine my surprise the next morning on reading in the S.C.M.P”: 

        “DUTCH SHIP RESCUES INHABITANTS OF TRISTAN DA CUNHA”. 

In de vorige RIl-Post is vermeld dat het 1e Stuurman Kuiken betrof, maar 
Cita Mieog-Kuiken meldde dat ook dit niet klopt en dat het haar hushband 
1e stuurman Mieog betrof. (Dit terwille van een juiste geschiedschrijving). 
We stuiten hier op een nogal unieke situatie, nl het fenomeen dat er in die 
tijd 3 heren Kuiken bij de RIL in dienst waren. En dat Cita,dochter van 

Johannes Kuiken, getrouwd 
was met Willem Mieog, die 
later eveneens als kapitein bij 
de RIL heeft gevaren. 

(De drie gebroeders Kuiken 
vlnr:Dirk, Johan en Thijs) 

Cita legt ook dit uit: ” I guess 
the confusion comes out of 
the fact that there were 3 
Kuiken brothers in the service 
of the RIL at the time. My 
father, Capt. Johannes Kui-
ken, my uncle Thijs Kuiken 
who was Chief Engineer and 
my other uncle, Capt. Dirk 
Kuiken (later to become 
Marine super. HK).    I often 
say to people I was born into 
the company (KPM) and then 
married back into it”. 
Haar man was nauw betrok-
ken bij de evacuatie van de 

bevolking van Tristan,en niet, zoals eerder gemeld 1e stuurman Gerritsen. 
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Modelbouw (verv.) 
(bijdrage van Willem Bras) 

Zoals beloofd bouwmethode van Willem Bras. Je koopt een bouwplaat 
van bijv. Scaldis carboard model club. Mijn keus viel op balsa hout. Dat is 
taai en toch goed buigzaam. Gebruik de bouwplaat als model en projec-
teer dit op het hout. Veel gereedschap heb je niet nodig: figuurzaag, vijltje, 
stanley mes en houtlijm. Maak voor alle zekerheid een foto-kopie 
van de bouwplaat, dat geeft je reservedelen als er iets fout gaat! Veel 

werk,maar 
wel erg leuk 
om te doen. 
Hoop u van 
dienst te 
zijn geweest 
en in mei op 
de reünie 
aanwezig te 
zijn. (ook 
voor vragen) 

Modelbouw verv.    
(Bijdrage van Ries Noort) 

S 
T 
R 
A 
A 
T 

F 
R 
A 
Z 
E 
R 
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Sloopreis van de BOISSEVAIN  (verv.) 
(bijdrage	van	Henk	Buiteman)	

Na enige tijd in enkele Japanse havens gelegen te hebben, volgen we 
BOISSEVAIN naar haar laatste rustplaats. Omdat ik slechts korte tijd aan 
boord was geweest, weet ik vrijwel geen namen meer.  
Wel herinner ik me de 2e wtk die een tamme parkiet in zijn hut had. Die 
vloog rond en dronk uit je glas als je niet oplette. De eigenaar van het 
beestje dronk whiskey cola en daar was de parkiet ook gek op. Met als 
gevolg dat het beestje soms een beetje tipsy werd, waarna hij in het glas 
viel. De tweede haalde hem er dan uit en zette hem vervolgens op de 
railing van het panchet voor zijn spiegel. Daarna trok hij de gordijnen rond-
om de wastafel dicht, waarna de parkiet z’n roes kon uitslapen. 
In Kaohsiung  moesten we nog dagen wachten voordat het geld blijkbaar 
aan de Maatschappij was overgemaakt. Al die tijd mochten we niet van 
boord, werd er minimaal gekookt, maar was er  aan drank geen gebrek.   
De verveling sloeg toe. Zo kon het gebeuren dat iemands verjaardag al 
vroeg in de ochtend werd gevierd. 
Om de feestvreugde te vergroten werden er vuurpijlen, afkomstig van de 
reddingsboten, afgeschoten.	 Binnen no time waren er politie en militai-
ren aan boord. Eén van ons werd meegenomen door de politie. We zagen 

hem, geboeid, weer 
terug in het vliegtuig te 
Taipei. Vandaar  vlo-
gen we , eindelijk op 16 
juli naar Hong Kong. 
Persoonlijk vloog ik de 
volgende dag via An-
chorage naar Amster-
dam.	

(Henk Buiteman en 
Koos Noordermeer in 
een jolige bui bezig 
met het omkeerme-
chanisme) 

Henk	vraagt	zich	af	wie	er	tijdens	deze	reis	nog	meer	aan	boord	zaten	 ?	
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage van Ger Sweijen) 

Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 duurde het nog tot 
 15  september van dat jaar voordat de Britse kruiser H.M.S. CUMBER-
LAND en H.M. TROMP  op de rede van Tanjok Priok arriveerden. Eind 
Eind september landden Britse troepen met twee Nederlands-Indische 
bataljons in Batavia.  
Het is dus eigenlijk verbazend dat reeds in december 1945 de 
Ned.Indische  PTT in staat bleek om middels een speciaal stempel de post 
te verzorgen.  Men gebruikte het afgebeelde stempel vanaf november tot 
begin 1947 voor de volgende plaatsen: Batavia, Balikpapan, Buitenzorg, 
Biak, Hollandia, Morotai en Tarkan. 
Na aanmaak van stalen stempels in Australië, met de maandaanduiding in 
het Engels, kon men, vanaf september 1946, in o.a. Batavia het afgebeelde 
stempel vervangen. 
Het is verder opmerkelijk dat men op het JCJL Batavia kantoor slechts de 
naam van de Londense vracht agent kende, zodat de Britse PTT, met pot-
lood, ‘Fenchurch Building’ moest toevoegen 
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WIE	WEET	HET	NOG?	

.
(A/b van de TJIPANAS 1958) 

*L	van	der	Knoop	wil	graag	de	juiste	namen	weten;	staat	er	zelf	niet	op.
Voorgrond:4e wtk Groen / hwtk Kuiken / Kapitein..? + vr..? / 3e stuurm??? 
Staand in uniform(vlnr):2e stuurm.Wijnja / l.l.wtk.Huizinga /2e wtk Kalma / 
marconist ??? /4e stuurm.??? / 1e stuurm.Spijker / 3e wtk.v/d Ven met 
vrouw.Meest links, met pet ,glas in de hand, is waarsch. de chf. stewart. 

*Dick Gorter, schrijver van een flink aantal geïllustreerde maritieme boe-
ken,waarin ook de RIL wordt beschreven, is op zoek naar een foto waarop 
de RUYS onder de Sydney Harbour Bridge doorvaart.  Medio april  2018 
hoopt hij gereed te zijn met deel 17 + 18, resp. handelend over de 
KPM/KJCPL en HWAL.  

*Salemink. De dochter van dhr. Ton Salemink  zou graag wat meer te
weten komen over haar vader.Ton kwam in 1963 bij de KJCPL als 4e 
stuurman. Na twee jaar ging hij met verlof, waarna hij  in 1966 geplaatst 
werd op de TJIBODAS. Verliet de maatschappij eind 1967.Helaas in 1996 
omgekomen bij een auto ongeluk. Anecdotes en foto’s zeer welkom! 
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Jasje ToeToep 

 Aan boord van de MAETSUYKER      (inzending Anton Steketee) 

 Van links naar rechts: A.Steketee--????—????—Willem Bakker? 
--Jan Landwaart—Ad Strengholt.        Wie zijn de onbekenden? 

	Aan boord van de BOISSEVAIN        (inzending Henk Slettenaar) 

 Van links naar rechts.: 5e wtk Henk. Slettenaar-4e wtk Willem Veltman 
-2e radiotelegrafist  Bob van Oosthuyzen-3e  stuurman.Butterling en  
 5e wtk  Johan Schat.        
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Deelnemers Reunie Vereniging oud Personeel KPM & KJCPL Zater-
dag 6 mei 2017 Avifauna Alphen a/d Rijn 

Naam Lid   -  DV Naam Lid -  DV 

Hr en Mv Adema KPM   TD Hr. Hoek van den KPM   TD 
Hr en Mv Apeldoorn RIL  TD Hr.Huigen P/ Vos RIL     TD 
Hr en Mv Avert RIL TD/W Hr Huiskamp RIL     TD 
Hr en Mv Baal van RIL     TD Hr en Mv Huizenga RIL     ND 
Mv Bakker.I /Drabble RIL     G/I Hr Huve KPM   TD 
Hr Barendrecht KPM   TD Hr Jager, de RIL     ND 
Hr en Mv Beer, de RIL     TD Hr Jager O RIL    DON 
Hr en Mv Bezuijen RIL     TD Hr en Mv Kakisina RIL     TD 
Hr en Mv Bijl KPM   ND Hr Kamphuis KPM   TD 
Hr Bijleveld RIL     TD Hr en Mv Kap/Roest KPM   DL 
Hr en Mv Bijman RIL     TD Hr Kapel, van RIL     ND 
Hr en Mv Boele RIL     TD Hr Kedde RIL     ND 
Hr Bont RIL     TD Hr en Mv Kempen RIL     ND 
Hr Bogers RIL     TD Hr en Mv Kers/Bos vd Ven    RIL   TD/W 
Hr en Mv Bootsman RIL     ?? 
Hr en Mv Bos G RIL     TD Mv Kloosterman-Lotens KPM   DL 
Hr en Mv Bos HR RIL     TD Hr en Mv Koeman RIL     TD 
Hr en Mv Brandes RIL     ND Hr en Mv Kok de/ Rennes RIL     TD 
Hr Carstens RIL     ND Hr en Mv Konijn KPM   ND 
Hr en Mv Corten RIL     ND Hr en Mv Kopmels RIL     TD 
Hr en Mv Cuperus RIL     TD Hr en Mv Krijt RIL     ND 
Hr Dasia RIL     ND Hr Kroes RIL     ?? 
Hr en Mv Dijkstra RIL      W Hr Krul RIL     ND 
Mv Dolman Kolderie RIL      G Mv.Laman Trip-Linden vdr RIL     W 
Hr en Mv Donker RIL     ND Hr en Mv Leuning RIL     TD 
Hr en Mv Dool v-Morang KPM    ND Hr en Mv Ligtenberg R RIL     W 
Hr Doorn KPM    ND Hr Lijster de/Hakemulder RIL     ND 
Hr Doornik van RIL     TD Hr, Mv Linden, van der KPM   TD 
Hr Eijgenraam/dn  Haak RIL     TD Hr en Mv Luikinga RIL     TD 
Hr en Mv Eikeren, van RIL     TD Hr Macville KPM   ND 
Mv Feyter KPM    DON Mv Majoor Mertens RIL     G 
Hr en Mv Filius RIL      TD Hr Menting KPM   ND 
Hr Fokkens RIL      ?? Hr Meurs RIL     W 
Hr Frikkee RIL      W Mv Miltenburg Ruys RIL     G 
Hr en Mv Geiger KPM     TD Hr en Mv Minderhout RIL     ?? 
Hr en Mv Geistdörfer RIL     TD Hr Neut, van der KPM   TD 
Hr en Mv Gaiser RIL     RO Hr en Mv Nienhuis RIL     TD 
Hr en Mv Hegeman/ 
Broek       

RIL     TD Hr Nolthenius KPM   TD 
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Hr.en Mv Peek RIL     TD Hr en mv v.Tellingen, E KPM    ND 
Hr.Peeters KPM   TD Hr en mv v.Tellingen, G KPM    TD 
Hr en mv Pleizier RIL     TD Hr en Mv Tijsen RIL       RO 
Hr Pondaag KPM   TD Hr Tresfon RIL      ND 
Hr en Mv Pruijt RIL     TD Hr en Mv Twillert, H van RIL      TD 
Hr Raamsdonk RIL      W Hr. Uijl RIL      TD 
Hr Rademakers RIL     TD Hr Veen, van RIL      TD 
Mv Riemersma KPM    DON Hr Veerkamp RIL      RO 
Hr en Mv Rijckaert RIL      ?? Hr Verbaan RIL      ND 
Hr en Mv Rommen RIL     TD Hr Verweij KPM    TD 
Hr Rooij de/Bokhoven RIL      ?? Hr en Mv Visser HC RIL      TD 
Hr en Mv Roorda RIL     ND Hr Visser RG RIL      TD 
Hr en Mv Rooij, J de RIL     W Hr Vliegenthart RIL      TD 
Hr en Mv  Rutgers/ 
Kamphuis 

RIL     TD Hr en Mv Warmenhoven/ 
Lange 

RIL      W 

Hr en Mv Schabracq KPM   ND Hr en Mv Weststrate/ 
Montero 

RIL      ND 

Mv Schoolkate-Meeuse KPM   DL Hr en Mv Willegenburg, v RIL      ND 
Hr Sikkes RIL     TD Hr en Mv Wispelaere RIL      TD 
Hr en Mv Slettenaar RIL     TD Hr en Mv Woerdekom, v RIL      ND 
Hr en Mv Slooten/ 
Zwageman 

KPM   RO Hr Zantkuijl KPM    ND 

Hr .M vSmalt/Quillehes RIL     ?? Hr Zeeman RIL      ND 
Hr en Mv Sol RIL     ?? Hr en Mv Zuurmond RIL      TD 
Hr Spering HY RIL     TD Hr Zweere KPM    ND 
Hr Spiering W RIL     TD 
Hr Steevensz RIL     ?? 
Hr en Mv Stein,von RIL     TD 
Hr Strauss RIL      W 

Dienstvak DV Introduce(e) I 
Civiele dienst CD Nautische dienst ND 
Dames lid DL Radio off. RO 
Gast v/d vereniging G Technische dienst TD 

Waldienst W 

(All inclusive!) 
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Vlootlijsten 

ms TEGELBERG 

Febr./ Maart 1965            
Kapitein H.Klein H. wtk J.van Boven 
1e Stuurman J.J.E.M. Bruyn 2e Wtk G.G.Peek 
2e Stuurman H.van Kapel 3e Wtk H.N.Haas 
2e Stuurman M.F.Spiessens 3e Wtk C.Hol 
3e Stuurman (geen opgave) 4e Wtk A.M.P. van der Avert 

4e Wtk V.M.Adels 
4e Stuurman A.Th.M.Salemink 4e Wtk H.K.van Bijlevelt 
4e Stuurman W.A.Vincente 5e Wtk B.Spits 
4e Stuurman R.Tresfon 5e Wtk Th.C Smakman 
Radio off. T.de Graaff 5e Wtk A.H.A.M.v.Laerhoven 
Radio off. A.D.J.van Rijn Ll.Wtk H.G.Tans 
Scheepsarts H.Alberts Ll.Wtk J.de Jonge 

(Inzending van Willem Th.Broeder, na opruiming ‘schoenendoos’) 



Personalia  (status  31-01-2018) 
Overleden: 
Dhr. F.W. van Riet    overleed     3  Jan. 2016 
Dhr. A.L. de Jong       ,,        23  Okt. 2017 
Dhr. C.J.H.M. Baas   ,,          9  Nov.2017 
Dhr. J.M.A. Frings     ,,        15  Nov.2017 
Dhr. F.O. Baron van Randwijck     ,,       12  Dec.2017 
Mevr. R. Nolthenius- Bollinger       ,,        14  Dec.2017 
Dhr. C.Hol   ,,        15  Dec.2017 
Dhr. Welmer ten Grotenhuis   ,,          2  Jan. 2018 
Dhr. H.L. van Dam   ,,        15 Jan. 2018 

Opgezegd: 
Dhr. F.W. van Riet        Dhr. J.M.A. Frings 
Dhr. A.L. de Jong        Dhr. F.O. Baron van Randwijck 
Dhr. H.R. Meijes         Mevr. W. Beynon-Boogaard 
Dhr. D. van Klingeren   Dhr. C. Hol 
Dhr. J.A. Thijsse 

Nieuwe Leden: 
Dhr.O.Kamstra 
Dhr.H.E.Huber:
Dhr. P.L. Rollingswier:  

(Afbeelding buitenblad: Op 19 febr. begon het Chinese jaar van de hond. 
Deze afbeelding is gedeeltelijk overgenomen uit een SCMPost van 1975, 
toen het jaar van de haan) 






