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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

Eerst hierbij, namens het bestuur, wederom de beste wensen voor 2020. Ik 
heb de gewoonte om mijn goede wensen niet te beperken tot het komende 
jaar alleen, maar verder dan dat. En omdat we geen van allen nog 21 zijn 
doe ik dat nu graag. 
De verjonging van het bestuur begint vorm te krijgen. Met grote waardering 
kijk ik terug op het werk van Herman van Kapel en Bert Pleizier, die de leef-
tijdsopbouw van de vereniging in kaart brachten. Daarmee gingen wij aan de 
slag. Wij zijn er nog niet helemaal, maar blijven optimistisch. 
Als ik zo terugkijk, ben ik, zijn wij allen, met bewondering vervuld over onze 
secretaris Henk Kers, die de taak van Bert Pleizier onverwacht moest over-
nemen. CHAPEAU!! 
U ziet verder in deze RIL-Post dat ik besloot na het einde van mijn termijn 
binnen het bestuur, in mei van 2020 terug te treden. Met 82 is dat dan mijn 
bijdrage tot de verjonging. Een van de collegae signaleerde dat ik sinds 2002 
bestuurslid ben geweest. Dat is 18 jaar en dan ben ik dus “meerderjarig” en 
mag de wijde wereld (weer) in. 
Het aanzicht van de RIL-Post gaat wat veranderen, zoals u nu al ziet. Dat 
brengt wat extra kosten met zich mee. Het bestuur zal deze binnen de per-
ken moeten zien te houden. 
Onlangs had ik contact met oud collega Nico Padt, velen van u kenden hem 
wel, die verhaalde wat hij sinds zijn vertrek bij de RIL deed: Hij werd scha-
penboer en is nu “cattle farmer” in Zuid Afrika. Met 6000 ha grond kan hij wel 
een wandeling maken. Mogelijk ziet u zijn verhaal binnenkort wel in de RIL-
Post. 
Ik wil besluiten u allen te bedanken voor het vertrouwen dat u in mij stelde 
als bestuurslid. Het was mij een voorrecht mij nuttig te mogen maken voor 
de vereniging. Ook het nieuwe bestuur is uw vertrouwen meer dan waard. 

Uw voorzitter  -  Jaap de Rooij 
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
 DER 

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

Agenda voor de 72-ste ALV op Zaterdag 16 Mei 2020 
Aanvang 11.00 uur 

In de bovenzaal van AVIFAUNA in Alphen a/d Rijn 

AGENDA 

1- Opening, mededelingen en korte terugblik op het verenigingsjaar 
2019 

2- Moment ter herdenking ontvallen leden gedurende 2019 

3- Dodenherdenking op 4 Mei en 15 Aug.: 
Wie vertegenwoordigen onze vereniging in 2021 ? 

4- Notulen vorige ALV 11 Mei 2019 

5- Verslag en financieel overzicht 2019 

6- RIL-Post: Kosten voor uitvoering in kleur 

7- Bevindingen controle door kascommissie 
Uitgevoerd door de heren K. Westrate en G. van Tellingen 
Wie voor 2020? 

8- Mutaties en rooster aftreden bestuursleden 

9- Samenstelling van het bestuur 

10- Registratie Kamer van Koophandel 
Planning volgende Reünie 2021 en vaststelling datum 

11- Rondvraag 

12- Sluiting 
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MEMORIES-INDONESIË 

Heren, ik heb een stapel foto's uit Tanjung Priok. Zelf zat ik van 1976 t/m 
1981 in Jakarta. Hierbij een voorbeeld van allerlei “ladingbehandeling” toe-
standen. Mocht iemand meer willen zien, dan hoor ik dat graag. 
Theo Strauss. 
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Jaarverslag VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
DER 

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

VERSLAG 71-STE VERENIGINGSJAAR 1 Jan – 31 Dec. 2019 
Gedurende het afgelopen verenigingsjaar 2019 ontvielen ons de volgende 

leden: 

Mevr. G.M. Kasteleijn-Dumas   22 Dec  2018 
Dhr. P.A. Kopmels   17 Jan  2019 
Dhr. A.J. Kedde   19 Jan  2019 
Dhr. C. Dekker   17 Mrt  2019 
Dhr. J.F. Huizeng 22 Mrt  2019 
Mevr. W. Burki-Hofman     5 Mrt   2019 
Mevr. P. Piso-Webber     6 Mei  2019 
Mevr. G.J. Kraaijenbrink-Boersbroek 23 Mei   2019 
Dhr. H.F. Kliphuis   19 Juli   2019 
Dhr. G. Bos    9 Sept 2019 
Dhr. F.L.Th.M. Pietersma 10 Sept 2019 
Dhr. J.J. Leurs      7 Nov  2019 
Dhr. P.G. Sterrenburg    10 Dec  2019 
Dhr. T.A.J. Gulmans   16 Dec  2019 

“ Dat zij rusten in vrede “ 

Het aantal leden per 01-01-2020 bedroeg 412 en 16 donateurs. 

Voorafgaand aan de reünie op Zaterdag 11 Mei 2019 werd de jaarlijkse Al-
gemene Leden Vergadering in de bovenzaal van AVIFAUNA te Alphen a/d 
Rijn gehouden. 

Het bestuur legde verantwoording af voor het gevoerde beleid en gaf aan 
dat er niet alleen naar een verjonging maar ook een groter aantal ( van 5 
naar 9 ) bestuursleden gestreefd wordt. 

De reünie was weer goed bezocht en werd volop genoten van de ambiance 
en het “kook-spektakel-buffet-lunch”. Het hele evenement was weer uitste-
kend georganiseerd door de Reünie-coördinator Reinier Ligtenberg, bijge-
staan door de dames van het ontvangstcomité, te weten Mevr. Peek,  
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Mevr. Dolman en Mevr. Ligtenberg, alsook met de inzet van dochter    Mar-
got, die tevens voor het vervoer van een aantal leden tussen station en het 
park zorg droeg. 

Voor de kranslegging op 4 Mei tijdens de dodenherdenking bij het koopvaar-
dij monument “De Boeg” te Rotterdam was de K.J.C.P.L vertegenwoordigd 
door Dhr. Herman van Kapel. 

Bij de herdenking op 15 Augustus van de slachtoffers tijdens de 2-de we-
reldoorlog vertegenwoordigde Dhr. Jaap de Rooij onze vereniging. In de 
Stichting Prins Hendrik te Egmond aan Zee en hield hij een toespraak. 

De jaarlijkse kascontrole werd uitgevoerd door de heren C. Westrate en G. 
van Tellingen. 

Tijdens de bestuursvergadering op 30 November te Utrecht werden van de 
leden die uiteindelijk tot toetreding van het bestuur hadden besloten, de for-
maliteiten voor registratie bij de Kamer Van Koophandel verzameld en gete-
kend. Tevens werden de formulieren voor uitschrijving van Dhr. B. Pleizier 
en uittreding van Dhr. F. Broersma alsook de adreswijziging van het secre-
tariaat gecompleteerd. 

Kookeilanden met meer dan voldoende keus……. 

Maar 
voor 
de 
ruime 
keuze 
aan 
toetjes 
wil 
je 
wel 
even 
in 
de 
rij 
staan 
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Van de redactie

*Uw RIL-Post in kleur. De redactie en ons bestuur
hebben gemeend dat ons blad dit verdient. 

*Scheepspenningen. Geslagen ter  herinnering
aan de indienststelling van de F-schepen. Met de 
opschriften is wat aan de hand!  Albert Kelder 

*Gert Boot: Kijkje achter de wal-schermen.

*Ton Rietman met een ‘blijvend souvenir’ van de
scheepshond.(Fuji) 

*Ton Roskam ook weer a/b met een verhaal op z’n K.J. Cepeels.

*John Kol met opname van de KMR-vlag op de STRAAT RIO, dit n.a.v. de
oproep van Theo Strauss, en een Vlootlijst van diezelfde STRAAT RIO. 

*Aan deze uitgave van de RIL-Post werkten ook mee John van Doornik,
Henk Slettenaar en Theo Strauss en mogelijk de volgende uitgave, U. 

* De redactie is in het bezit gekomen van een aantal afdrukken van envelop-
pen welke aan boord werden voorzien van het scheepsstempel. Ook daar 
zijn verzamelaars voor. Zie het artikel verderop van Robert Schultink. 

*In verband met de herdenking einde 2e W.O., 75 jaar geleden ontving de
redactie een podcast-bericht omtrent “Verstilde Verhalen”. 
Gemaakt door NPO 1 Radio en Omroep MAX. Eén van die verhalen gaat 
over “De dodenrol die van Jakarta naar Egmond kwam”. Deze podcast is 
te beluisteren door op onderstaand adres te klikken:  

https://www.nporadio1.nl/podcasts/verstilde-verhalen/124238-2-de-do-
denrol-die-van-jakarta-naar-egmond-kwam 

Nagekomen bericht van overlijden. 
Ons bereikte het bericht van overlijden van Hans Rudy Bos. 
Hans was vanaf de oprichting van de RIL-Post in 2000 redactie-lid, samen 
met Munck van de Kroft, Jaap de Rooij en Henk Slettenaar. 
Tot voor kort moest Hans vanwege afnemende gezondheid zijn redactie-
werk en niet te vergeten zijn inbreng voor de RIL-Post, opgeven. 
We wensen Irene en verdere familie veel  sterkte toe . 

https://www.nporadio1.nl/podcasts/verstilde-verhalen/124238-2-de-dodenrol-die-van-jakarta-naar-egmond-kwam
https://www.nporadio1.nl/podcasts/verstilde-verhalen/124238-2-de-dodenrol-die-van-jakarta-naar-egmond-kwam


9 

PENNINGEN  Albert Kelder 

1964      1966 
De Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen heeft gedurende haar bestaan 
vier penningen uitgegeven die dienden om opmerkelijke mijlpalen te marke-
ren. Twee voorzitters van de Raad van Bestuur, de heren Dr. Ernst   Heldring 
en Mr. Daniel Delprat werden in respectievelijk 1952 en 1962 voor hun ja-
renlange verdiensten geëerd met een prachtige gegoten penning met hun 
beeldenaar. Maar ook bij de in dienststelling van twee series van vier snelle 
‘Straat F’-schepen in de jaren 1964 en 1966 vond men aanleiding om ter 
gelegenheid hiervan twee bijzondere, nagenoeg identieke penningen te la-
ten slaan. De penning geslagen t.g.v. de in dienststelling van de vier ‘Hol-
landse F-schepen’ is beschreven en afgebeeld in de RIL-Post van juni 2018 
Bij de in dienststelling in 2018 van de ‘Japanse F-schepen’ gebouwd bij Hi-
tachi, Osaka, werd een fout in het omschrift van de eerdere penning met de 
afbeelding van de ‘Straat Fremantle’ hersteld. Dat omschrift luidde: Fastest 
Freight Service from the Far East en inderdaad: hier ontbreekt de logica dat 
de RIL ook een snelle dienst to the Far East had! En zo werd de opdracht 
gegeven voor een tweede, bijna identieke penning met een correct omschrift: 

 FAST FREIGHT SERVICE TO AND FROM THE FAR EAST 

Penning: 1966, Medailleur H.J.H. van Bommel, brons, ø80mm, Koninklijke  
Begeer KB3141. 
(van de andere zijde van de Japanse F’s penning volgt nog een afbeelding 
met daarbij nog enkele interessante opmerkingen van Albert Kelder) 
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WATERMANAGEMENT  A. Roskam 

Scheepvaart Inspectie opende een filiaal in Singapore. De schepen van KPM 
en KJCPL kwamen nooit in Nederland maar wel in S’pore. Het was nu dus 
mogelijk inspecties uit te voeren betreffende de veiligheidsvoorzieningen. 
Op een fraaie zomerdag (een dikke 35 oC) lagen we in S’Pore en zagen de 
inspecteur aan boord komen, om de sloepen met inventaris te inspecteren. 
De 3e stuurman, de accountmanager van de reddingsvloot, droeg zorg voor 
de inventaris en werking van de tewaterlaatmechanismes. 
De uitrusting van een reddingssloep is redelijk overzichtelijk: een summier 
navigatie systeem, een interessante partij vuurwerk plus wat proviand. 
De proviandering bestaat uit scheepsbeschuit en enkele tankjes drinkwater. 
De inventaris dient periodiek gecontroleerd en zo nodig aangevuld of ver- 
nieuwd te worden. Allemaal de taak van stuurman tiga. Vuurwerk heeft een 
bepaalde houdbaarheidsdatum. Als die datum verstreken is, kan het zonder 
garantie worden afgeschoten. Oud en Nieuw is een dankbare datum om het 
vuurwerk te checken; dus zelden winkeldochters in deze afdeling. Het vaste 
voedsel, de scheepsbeschuit, verdient enige uitleg. De gemiddelde walslurp 

denkt bij scheepsbeschuit aan herrie makende kra-
kende en kruimelde schijfjes. FOUT!! Scheepsbe-
schuit is een mengsel van olie-kokos en ander nootjes, 
gemalen en onder hoge druk samengeperst tot een 
soort industrieel linoleum of kurk-parket. Het ontbreken 
van enige smaak of kraak verklaart de geringe belang-

stelling voor schipbreuk. De watervoorziening zit in enkele tankjes waar het 
water van boven met een akertje met lange steel eruit gehengeld kan wor-
den, zoals in een sherry reclame. 
Onze Inspecteur ging met de 3e stuur de sloepen langs en controleerde alles 
wat los en vast zat, alle mechanische functies, vuurwerk en beschuit. Alles 
was OK. De Inspecteur wilde nu nog een glaasje water uit sloep 2 S.B. en 
zei: “Ik zie je zo wel in de hut van de 1e stuurman”. 
Onze vlootmanager klauterde in de sloep en hengelde een akertje uit de tank 
en goot het over in een glas. Tot z’n schrik ontdekte hij een bloeiende vege-
tatie en zelfs nog meer biologische activiteit. In paniek sprong hij uit de sloep, 
holde naar de messroom, tapte uit de drinkwaterautomaat een glaasje helder 
en fris drinkwater, liep terug naar de hut van de 1e stuurman en overhandigde 
het glaasje aan de APK-controleur. Die hield het tegen het licht, rook eraan 
en walste het als een vinoloog in het glas, nam een slok en knikte goedkeu-
rend, maar voor de 3e stuur opgelucht adem kon halen zei hij: “SINDS WAN-
NEER HEBBEN JULLIE DRINKWATERKOELERS IN DE SLOEPEN?” De 
3e stuurman ging een onrustige periode tegemoet en werd regelmatig herin-
nerd aan de slogan: “Alleen als ie ijs en ijskoud is” 
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Dienstplicht  Henk Slettenaar 

Augustus 1954. Kort voor vertrek met de WILLEM RUYS naar het vaarge-
bied van de KJCPL, was ik net 18 jaar oud .In Singapore monsterde ik, als 
leerling wtk, aan op de BOISSEVAIN. 
Voor vertrek uit Nederland was ik nog niet gekeurd voor militaire dienst. Toen 
nog verplicht. Mijn ouders hadden het verzoek gekregen om alle ontvangen 
brieven, betrekking hebbend op mijn eventuele militaire dienst, op te sturen 
naar de afd. Personeelszaken van de KJCPL in Amsterdam. Zij zouden, met 
het oog op vrijstelling wegens dienst bij de Nederlandse koopvaardij, dit ver-
der afhandelen…. 
In 1957, na 3 ½ jaar dienst gedaan te hebben op de BOISSEVAIN, ging ik 
met verlof naar Nederland. Deze reis ging vanaf Hongkong, samen met de 
bemanning voor een nieuwbouwschip de STRAAT LOMBOK. We vlogen 
met een chartervliegtuig van Flying Tiger Lines. ( Is een ander verhaal)   
Net een paar weken thuis bij mijn ouders kreeg ik een brief ondertekend door 
de burgermeester van Almelo, waarin stond dat ik een `nalatige` was en dat 
ik me binnen drie weken moest melden bij het garderegiment Grenadiers in 
de Prins Frederik-Hendrik kazerne te Vught. Indien ik daar niet aan voldeed 
zou de marechaussee me wel komen ophalen. 
Natuurlijk direct PZ in Amsterdam opgebeld. Daar constateerde men dat er 
iets fout was gegaan. Ze stelden voor dat ik toch maar naar Vught moest 
gaan en ze daar uitleggen dat ik, wegens dienst bij de koopvaardij, vrijstelling 
van militaire dienst had. 
Na me bij de Frederik-Hendrik kazerne te hebben gemeld, vond men dat ik 
eerst maar eens medisch gekeurd moest worden in ‘s-Hertogenbosch. Na 
deze keuring had ik een gesprek met het hoofd van het keuringsbureau, een 
luchtmachtkolonel. Hij vertelde dat alleen de marine vrijstelling voor dienst 
bij de koopvaardij kende. De andere onderdelen van de krijgsmacht. niet. 
Toen ik dit hoorde heb ik direct om overplaatsing naar de marine gevraagd 

Dit kon echter alleen gebeuren bij het 
- toen nog bestaande-  Ministerie van 
Marine in Den Haag. Ik kreeg een ver-
voersbiljet voor de trein naar Den 
Haag uitgereikt, waar ik niks aan had; 
ik was met de auto. Nadat ik de benzi-
netank van mijn auto op het kazerne-
terrein gratis had gevuld, vertrok ik, na 
vier dagen bij de grenadiers, naar Den 

Haag. Het Ministerie van Marine accepteerde en registreerde mijn vrijstelling 
van militaire dienst indien ik tot en met mijn 26e jaar bij de Nederlandse Koop-
vaardij bleef varen.  Wel moest ik voor een paar dagen naar het Marine 
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Opkomstcentrum in Voorschoten voor een medische en psychologische 
keuring voor aspirant reserve officier bij de Marine.  
In het MOC waren ook enige studenten uit Delft, voor de keuring. ’s Avonds 
wilden we wel eens kijken of er in het dorp Voorschoten nog wat te beleven 
was. Bij de poort werden we tegengehouden door een bewaker die ons mee-
deelde: ´de sloep is al naar de wal´  
Ondanks al die verloren tijd aan de dienstplichtperikelen, lukte het me toch 
wat te studeren en te slagen voor mijn diploma `A´. 
Na P.Z. hiervan op de hoogte te hebben gebracht, werd mij verzocht naar 
het Scheepvaarthuis te komen voor een medische keuring. Ook moest ik 
naar de oog- en oorarts om beide geneeskundige verklaringen voor ogen en 
oren te laten verlengen. 
Kreeg bij PZ te horen dat er op 15 nov.1957 een vliegreis naar Hongkong 
was geboekt om als 4e wtk geplaatst te worden op de TJINEGARA.  
Toen ik aan het eind van mijn volgend verlof mijn koffers weer begon te pak-
ken, ontving ik een brief van het Ministerie van Marine, waarin ik verzocht 
werd me voor 1 december in Den Helder te melden voor de opleiding tot 
Reserve Officier bij de Koninklijke Marine. 
In mijn antwoordbrief heb ik het Ministerie van Marine meegedeeld dat ik 
vanaf half november weer in actieve dienst gegaan was op één van de 
KJCPL schepen en dat ze, gezien de duur van de uitzendtermijn bij de 
KJCPL de eerste paar jaren niet op mij hoefden te rekenen. 
In 1959 overgeplaatst als 3e wtk op de STRAAT VAN DIEMEN. 
Begin 1960 ontving ik weer een brief van het Ministerie van Marine, waarin 
werd vermeld dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd mij te promo-
veren van 3e Luitenant ter Zee Technische Dienst naar 2e Luitenant ter Zee, 
Jongste Categorie Technische Dienst, 
Van deze ´promotiebrief´ was ik toch wel geschrokken. Wie weet, zou ik, 
tijdens een volgend verlof, toch nog weer worden opgeroepen. Daarom heb 
ik de brief ´aangetekend´ rap teruggestuurd, en in een begeleidend schrijven 
gemeld dat deze promotie op een vergissing moest berusten. Zover mij be-
kend was ik nooit aangesteld als 3e Luitenant ter Zee en dat ik geen enkele 
ambitie had om in dienst te treden bij de Koninklijke Marine. Ook niet als 
Reserve Officier. (K.M.R.) Het spijt me nog steeds dat ik die ‘promotiebrief 
niet bewaard heb. Zou een mooie herinnering zijn geweest.  

Opm: 
Elke gelijkenis met personen afgebeeld op de foto op de vorige pagina, be-
rust op puur toeval 
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C O N V O C A T I E  R E U N I E  2 0 2 0

Z A T E R D A G  16 M E I  2020 
In Vogelpark-Restaurant AVIFAUNA 

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

1 TIJDSCHEMA 

10.15 uur:  ARA-zaal open 
11.00 uur:  aanvang Algemene Leden Vergadering 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 busstationszijde De terugreis is nader te bepa-
len maar staat gepland om circa 16.15 uur. Tevens is er een taxistand-
plaats 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 van de 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 inschrijfbedrag 
inbegrepen. 

5 5     BUFFET, “Kookspektakel!” 

Dit bestaat o.a. uit: soep - salade - verschillende koude gerechten - ver-
schillende warme gerechten en diverse nagerechten. 

6

7 6     JAARVERGADERING 

Het aantal zitplaatsen in de bovenzaal, waar de jaarlijkse ledenvergade-
ring zal worden gehouden, is beperkt. Daarom is het verzoek dat alleen 
stemgerechtigde leden aan de vergadering deelnemen en niet leden 
voor de duur van de vergadering in de grote zaal blijven 
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8 7 KOSTEN DEELNAME 

Sinds 2016 hebben wij uw bijdrage aan de reünie constant kunnen  

houden. 

Avifauna heeft in al die jaren haar prijs wel verhoogd. Om de jaarlijkse 
reünie nu en in de toekomst te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt  
dit jaar de prijs daar op aan te passen. 
Een lid met eerste introducé(e) betaalt € 45,- per persoon. Voor elke 
volgende introducé(e) wordt € 47,50 berekend. Tot onze spijt zijn wij 
ook genoodzaakt deelnemende weduwen van overleden leden te vra-
gen € 25,- aan de reüniekosten bij te dragen. 

8 OPGAVE DEELNAME - AFMELDINGEN 
Inschrijvingsformulier, pagina 15, graag zo volledig mogelijk invullen en 
tijdig  (bij voorkeur per e-mail) insturen. 
Betaling graag voor 25 april. Reeds gestorte gelden kunnen slechts tot 
25 april worden gerestitueerd bij afzegging voor deze datum. Dringend 
verzoek is om uw deelnamesom tijdig te betalen. Aanmeldingen na 25 
april worden niet meer geaccepteerd. 

9 BETALINGEN (deelname en contributie) 

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 wordt verzocht om voor 1 mei 2020 de jaarlijkse contributie 
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 
Vriendelijke verzoek het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te 
vullen. Dit voorkomt een mogelijke persoonsverwisseling. 
Daarnaast verzoeken wij de leden om wijzigingen in hun persoonlijke 
situatie  zoals adres en of  e-mail wijzigingen tijdig door te geven aan 
de secretaris. Een up-to-date ledenlijst zorgt voor een effectieve com-
municatie bij de voorbereiding van de reünie en daarbuiten. 
Bij voorbaat dank. 
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REUNIE 16 MEI 2020 
INSCHRIJFFORMULIER 

1. Ondergetekende, hr./ mevr.: ………………………………………………

zal wel /niet*) deelnemen aan de reünie diens vak: ND  TD  CD RO Wal.

met …..   introducé(e)(s)

hr/mevr.*)………………………………………………………………..

2. Ondergetekende denkt de jaarvergadering  wel / niet  bij te wonen.

3. Specificatie verschuldigde bedrag:

1 x lid à € 45,- (geldt niet voor gasten van de vereniging)    € ……. 
1 x weduwe van lid  à € 25,-     € ……. 
1 x eerste introducé(e) van het lid  à € 45,-     € ……. 
……. Extra introducé(e)(s)             à € 47,50-     € ……. 

 Totaal uit hoofde van deelname reünie     € …… 

Te vermeerderen met, voor zover nog niet voldaan:: 
CONTRIBUTIE 2019 à € 20,-(beperkte leden €10,-)    € ……. 
+ achterstallige contributie(s) op 1 januari 2019         € ……. 
KJCPL vlag: 30 cm * 45 cm  à  € 15,-- per sts. € ……. 

KJCPL vlag: 50 cm * 75 cm  à  € 20,-- per sts. €……. 

      TOTAAL GENERAAL      € ……. 

Busvervoer: maakt  wel / geen gebruik van de speciale busverbinding van 
NS station naar Avifauna (visa versa).Met ……Personen.(zie blz.13, punt 2 
voor meer details) 

Het totaal bedrag te voldoen (uiterlijk 25 april 2020)  op IBAN rekening:   
t.n.v. onze vereniging: Ver. O.P. der KJCPL. 

Ingevulde formulier sturen naar reünieorganisator: Renier Ligtenberg 
Bij voorkeur  naar E-mail: kjcplreunie@gmail.com   

Plaats  ........................................ 

Handtekening ……………………………    

mailto:kjcplreunie@gmail.com
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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. 

Website naam: www.kjcpl-ril.nl/ 
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MIJN eerste jaren bij de KJCPL/RIL Deel 1 Gert Boot 

Het is bekend dat hoe ouder je gaat worden, hoe minder familieleden, vrien-
den en bekenden er overblijven. Enerzijds prijs je jezelf gelukkig dat je, wel-
iswaar wat opgelapt, tot dusverre kennelijk een “survivor” bent, anderzijds 
betreur je het dat je oude bekende wereldje aan het afbrokkelen is. Dat verre 
wereldje waar je speciale oosterse ervaringen opdeed, wijze lessen leerde, 
succesjes boekte maar ook flinke blunders maakte en daar, extra pijnlijk, 
gezicht verloor. Je gaat je ook beter realiseren hoeveel geluk je gehad hebt. 
Om te beginnen al waar je werd geboren (niet in Tibet) en waar dat eerste 
schooltje stond (niet in Bangladesh) enz. enz. 
In dit artikeltje wordt beschreven waar ik begon te werken voor de kost. Bij 
wat voor toko en-belangrijk- met welk slag mensen en wie de baas was! 
Mijn emplooi begon onmiddellijk na Nyenrode in 1951 bij de KJCPL op het 
hoofdkantoor in Amsterdam. 
De SMN ging niet in op mijn sollicitatie; daar nooit rouwig om geweest. 
Eerste meevaller, de KJCPL wisten mij uit militaire dienst (stoottroepen)  te 
houden want ik zou voor Patria begerenswaardige deviezen gaan verdienen 
in het Verre Oosten. 
In Amsterdam was ik maar een paar maanden om  kennis te maken met de 
maatschappij en kantoorleven (grootste activiteit: opsporen zoekgeraakte 
brieven en klokslag 5 uur naar huis, want dat deed iedereen). Daarna als 
administratief leerling met de nieuwe TJILUWAH naar de Oost. (grootste ac-
tiviteit: zeeziek zijn en deknaden van de houten (tussen) dekken meten want 
die moest de maatschappij in Hong Kong voor een 2e keer laten breeuwen 
en dat betaal je dan per meter.  
Toen als leerling op de TJIKAMPEK (Japan-Indonesië dienst) Ik was assis-
tent tallyman in de havens, op zee, onder leiding van de kapitein die schijn-
baar altijd tijd had, mocht ik steeds weer kennismaken met de verleidingen 
van de vierkante fles. Direct gevolg: nooit meer zeeziek.  
Na “even” Hong Kong hoofdkantoor (het oude in Westpoint) naar…..Tokio. 
Deze plaatsing was mijn zoveelste lot uit de loterij want iedereen wilde wel 
naar Japan met redelijk goed klimaat, mooie natuur, oude cultuur en….ver- 
lokkelijk nachtleven. Als je 20 bent en vrijgezel, is dat belangrijk. Het sala- 
ris was ook beter dan elders in het vaargebied. De sfeer bij de KJCPL/RIL in 
Japan ervoer ik als verrassend enthousiast. De maatschappij zat in de lift. 
De Japanse staf, blij met hun job na de (ook voor hun) barre oorlogsjaren, 
werkten hard voor ROYALSAN. Van vakbond activiteiten was toen geen 
sprake. Ik voeg hieraan toe dat Nederlandse vrienden, die in Jappenkampen 
in Indië hadden gezeten, vertelden dat ze de typische (wrede) kampbewaker 
in Japan nooit zagen.  (W.o.r.d.t  v.e.r.v.o.l.g.d) 
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Heuse Karate-training op de STRAAT NAPIER 

Wie herkent zich, of anderen, nog op de foto’s? 
De afbeelding na lang zoeken gevonden  

Voor meer info, zie  blz. 78 van de  website: 
Varen in het Verre Oosten bij de RIL/KJCPL 
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Scheepsstempels  Robert Schultink, Breda 

Tegen het einde van de 19e eeuw komt de intercontinentale passagiersvaart 
goed op gang. Het gemakkelijk brieven van een schip verzenden blijft daarbij 
een probleem. Bij aankomst in een haven moet een bemanningslid postze-
gels gaan kopen, die worden vervolgens opgeplakt waarna de poststukken 
op het postkantoor worden afgegeven voor verdere verzending. 
In 1892 besluit de Universal Postal Union dat voortaan brieven die op volle 
zee worden gepost, gefrankeerd kunnen worden met postzegels van het 
land onder wiens vlag het schip vaart. Bij aankomst in een haven worden de 
brieven overgedragen aan de lokale postdiensten die de postzegels ongeldig 
maken met een dagtekening stempel. De brieven moeten worden voorzien 
van het stempel ‘Paquebot’.  
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Vanaf 1908 krijgen de schepen een brievenbus aan boord. Het beheer van 
die bussen wordt in handen gelegd van de 1e stuurman die de rang krijgt van 
hulp-postcommies. Met het “scheeps” stempel en datum worden de zegels 
ongeldig gemaakt. Hierdoor ontstaat een interessant verzamelgebied. In de 
USA wordt zelfs een speciale vereniging opgericht. De Universal Ship Can-
cellation Society.(Nu nog met circa 1100 leden). Rond 1930 beginnen ver-
zamelaars gefrankeerde enveloppen naar schepen te zenden om deze 
stempels te bemachtigen. Bij voorkeur met een handtekening van de kapi-
tein. Zo ontstaat een nieuwe verzamelhobby die nog steeds populair is. 
1956: Einde officiële postagentschap voor Hollandse schepen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Scheepsnamen onbekend??? Wie heeft nadere informatie 

STRAAT……….? Met bijzondere hekgolf 

NEDLLOYD…………….? 
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
 DER 

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

Notulen 71ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Oud 
Personeel der K.J.C.P.L., 

gehouden op Zaterdag 11 Mei 2019 – aanvang 11.00 -  in de bovenzaal 
van AVIFAUNA  

te Alphen a/d Rijn 

1- Opening en mededelingen: 
De voorzitter dhr. de Rooij opent de Algemene Leden Vergadering en 
verzoekt een minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons ge-
durende het afgelopen verenigingsjaar zijn ontvallen, waarna de secre-
taris de namen van deze 14 leden vermeld. 

2- Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 12 Mei 2018 
De notulen van deze ALV werden doorgenomen en gaven geen aanlei-
ding tot vragen, wijziging of aanvulling, waarna de notulen door de voor-
zitter en secretaris werden ondertekend. 

3- Jaarverslag en financieel overzicht 2018 en begroting 2019 
De penningmeester geeft aan de hand van de gecirculeerde stukken, 
toelichting op het financieel overzicht. Het saldo over het jaar 2018 be-
droeg - € 2467,57, maar het vermogen toonde een batig saldo van € 
19.987,08 . 

4- Kascommissie 2018. 
De kascommissie voor het jaar 2018 bestond uit de heren R. de Mes en 
R. Tresfon. 
Zij hebben de kas en bankafschriften gecontroleerd en in orde bevon-
den. De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor, waarna 
het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.  
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De kascommissie voor 2019 zal bestaan uit de heren R. Tresfon en K. 
Westraten en eventueel bijgestaan door dhr G. van Tellingen. 

5- Mutaties bestuursleden: 
Dhr. F. Broersma trad af als bestuurslid en de voorzitter bedankte hem 
voor zijn inzet en bewezen diensten. 
De voorzitter bracht de geplande verjonging/aanvulling van bestuursle-
den ter tafel en kondigde aan dat 3 leden bereid zijn de functie als be-
stuurslid op zich te nemen. Het zijn: Mevr. C.J. Hakemulder, Dhr. J.A.M 
van Raamsdonk en dhr. A.A. de Lijster. Hun toetreding werd met alge-
mene stemmen door de vergadering aangenomen. 

6- Statuten: 
Statutair is vastgelegd uit hoeveel leden het bestuur minimaal en maxi-
maal mag bestaan en wat er gebeurd met het saldo als de vereniging 
ophoudt te bestaan. I.v.m. de uitbreiding van het aantal bestuursleden 
is vastgelegd onder “Bestuur – Artikel 17” dat het bestuur tenminste uit 
5 en ten hoogste uit 9 leden moet bestaan, die door de Algemene Ver-
gadering uit de leden worden benoemd. 
Verder staat onder “Ontbinding – Artikel 17 “ : dat de vereniging kan 
worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering en 
dat het batig saldo na vereffening, zal worden bestemd voor het Neder-
lands Reddingswezen, tenzij de vergadering anders beslist. 

7- Terugblik op de reünie , het 14-de lustrum: 
Voor de Jubileum reünie op 12 Mei 2018, hadden de leden een aan-
denken in de vorm van een briefopener en een sjaal-ring ontvangen. De 
reünie was weer goed bezocht en er werd volop genoten van de ambi-
ance en het “kookspektakel-buffet-lunch“. Mede door de uitstekende or-
ganisatie, geleid door de Reünie-organisator dhr. Ligtenberg en met be-
hulp van de 3 dames van het ontvangst comité, te weten Yda Dolman, 
Marja Peek en Monique Ligtenberg, alsook dochter Margot Ligtenberg, 
die voor het vervoer van een aantal leden tussen station en park zorgde, 
kon teruggezien worden op een zeer succesvol evenement. 

8- Volgende Algemene Ledenvergadering: 
Met instemming van de aanwezige leden werd de datum voor de vol-
gend ALV en reünie vastgesteld op Zaterdag 16 Mei 2020. 
Onze Reünie-coördinator merkte op dat als het aantal deelnemers voor 
de reünie minder is dan 150, er waarschijnlijk naar een andere locatie 
uitgekeken zal moeten worden. Wellicht kunnen de reünies van KPM 
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en KJCPL volgend jaar weer gelijktijdig gehouden worden en kunnen 
we weer van de locatie en diensten van AVIFAUNA gebruik maken. 

9- Rondvraag: 
Dhr. Th .Strauss stelde voor om bij uiteindelijke beëindiging van de ver-
eniging het batig saldo aan een andere instelling dan het Nederlands 
Reddingswezen te geven, want die organisatie heeft , naar zijn weten, 
geld genoeg. Bovendien vindt hij het ook voorbarig om dat nu al vast te 
stellen. De voorzitter antwoordt hierop dat hij dat niet meer mee zal ma-
ken en laat het dus aan dhr. Strauss over. Bovendien stelt het betref-
fende artikel in de statuten “tenzij de vergadering anders beslist“! 

Wat betreft de jaarlijkse oorlog slachtoffer-herdenkingen 4 Mei en 15 
Augustus te resp. Rotterdam en Egmond aan Zee riep de voorzitter de 
leden op deel te nemen, aangezien de RIL-vertegenwoordiging wel zeer 
minimaal is. Graag opgeven aan de voorzitter of secretaris.  

RIL-vlaggen en stickers: indien belangstelling: neem contact op met de 
Reünie-coördinators. Levering zolang de voorraad strekt ! 

10- Afsluiting van de vergadering: 
De voorzitter sloot 11.40 uur de vergadering met dankzegging aan alle 
aanwezigen voor hun participatie. 

De Voorzitter……….     De Secretaris………… 

Zomaar een winters 
plaatje, gemaakt vanaf 
de dichtgevroren Chi-
nese Zee. 
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Herinnering aan Fuji Ton Rietman 
Hierbij een reactie op de oproep van Piet Rollingswier over de hond Fuji aan 
boord van de STRAAT FUTAMI. 
Van juni 1973 tot januari 1974 was ik derde stuurman aan boord van de 
STRAAT FUTAMI. 
Er was daar inderdaad een scheepshond aan boord met de naam Fuji. 
In het half jaar dat ik aan boord was viel het me op dat hij de langst aan boord 
zijnde automatisch als zijn baasje beschouwde. Zo sliep hij de laatste 2 
maanden van mijn term in mijn hut op de bank en bij slecht weer lag hij zee-
vast onder mijn bureau. In een poging hem te laten weten dat ik toen zijn 
baas was heeft hij mij eens in m'n pols gebeten. Het litteken daarvan is tot 
op de dag van vandaag nog te zien. 

Wie is hier de baas? 
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Opvarenden TEGELBERG (winter ‘65-66) John van Doornik 

Bovenste rij, van links naar rechts 

1.????? 7.Hwtk.Joris van Boven?

2. Bob Spits 4e wtk 8.Dr.Alberts

3.L.L. wtk  aka ‘Piet Paaltjes’. 9.Kapitein Rose

4.3e  wtk 10.Koos van Doorne aka ‘DAF-je’

5.Henk Slettenaar 2e wtk 11.Chief purser???

6.Reitsma ??, 2e stuur(met vrouw)

Onderste rij, van links naar rechts 

1.R.G.Koopmans 5 L.L.wtk aka  ‘Wammes’. 

2. 4e Stuurman 6.Mw.Rose

3.John van Doornik 5e wtk.Jim slim 7.?????????? 

4. 2e Marconist . van Rijn????

Er zijn nog enkele vraagtekens. Wie weet wie wie is??? 
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Deelnemers Reünie Ver. Oud Personeel KJCPL 
Zaterdag 11 Mei-2019. Avifauna-Alphen a/d Rijn 

(namen in alfabetische volgorde) 

Naam DV Naam DV 

Mv.Aalberts-Gerritsen VL Hr. Heiligenberg RO 

Hr. en Mv..van Baal TD Hr. Hintjes TD 

Hr. en Mv.de Beer TD Hr. Huber TD 

Hr. en Mv. Bezuijen TD Hr. Huiskamp TD/W 

Hr. Boesten ND Hr. en Mv. de Jager DON 

Hr. Bogers TD Hr. en Mv. van Kapel ND 

Hr. en Mv.Bootsman ND Hr. en Mv. Kakisina TD 

Hr. en Mv.Bos TD Hr. en Mv. van Kempen ND 

Hr. en Mv.Bouwman TD Hr. Kers en Mv.Bos v/d Ven TD/W 

Hr. en Mv.Brandes ND Hr. en Mv. Koeman TD 

Hr. en Mv.Broersma ND Hr. de Kok TD 

Hr. en Mv.Brouwer TD Hr. Koopmans, R.G. TD 

Hr. Brugman TD Hr. Kopmels TD 

Hr. Bijl,P KPM Hr. Kousbroek TD 

Hr. Bijl,H ND Hr. van de Laan ND 

Hr.en Mv.Bijman TD Mv.Laman Trip v.d Linden WAL 

Hr. Bijlevelt TD Hr. en Mv. Leuning TD 

Hr. en Mv.Cuperus TD Hr. en Mv.Ligtenberg. TD 

Hr. Dasia ND Hr. en Mv.Luikinga TD 

Hr. van Doornik TD Hr. de Lijster ND 

Hr. Donker en Mv. Berkeveld ND Mv.Maijoor Mertens Z.Borg  (EL) Gast 

Hr. van den Dool ND Mv.v.Miltenburg-Ruijs VL 

Hr. Fagel TD Hr. Nolthenius TD 

Hr. en Mv.Filius TD Hr. en Mv. Noort TD/W 

Hr. en Mv. Geistdörfer TD Hr. en Mv. Oudendijk ND 

Hr. en Mv. Godschalk TDW Hr. Pauli TD 

Mv. Gooszen   (EL) WAL Hr. en Mv.Peek TD 

Hr. en Mv. Gulmans ND Hr. J. Pleizier TD 

Mv. Gulmans-Leijnse BL Hr. en Mv.Pruijt TD 

Mv. Hakemulder WAL Hr. van Raamsdonk ND/W 
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Deelnemers Reünie 
Naam DV Naam DV 

Hr. en Mv. Rollingswier ND Hr. van de Veen TD 

Hr. en Mv.Rommen TD Hr. Veenhuysen en Mv Otten ND 

Hr. en Mv. Roorda ND Hr.Veerkamp RO 

Hr. de Rooij,J WAL Hr.en Mv.Veldhuizen TD 

Hr. en Mv. Rutgers TD Hr. Veldman en  Mv. Marknesse TD 

Hr.Rijckaert en Mv.Synesael ND Mv.Verkroost van Putten BL 

Hr. van de Schilden ND Hr. en Mv. Visser TD 

Hr. Sikkes TD Hr. Voorthuizen ND 

Hr. Slettenaar     EL TD Hr.Weststrate en Mv. Monteiro ND 

Hr. van Slooten en  Mv.Zwa-
german 

RO Hr.en Mv. Willigenburg ND 

Hr. Sperling TD Hr. en Mv. Wijkel TD 

Hr. Spiering TD Hr. Zantkuyl en Mv.Latizeau KPM 

Hr. Strauss WAL Hr.Zeeman ND 

Hr. Swaerts ND Hr. en Mv. Zuurmond TD 

Hr. en Mv. v.Tellingen.  ( E ) ND 

Hr. en Mv. v.Tellingen   ( G ) TD 

Hr.Tresfon ND 

Hr. en Mv. van Twillert TD 

Hr.en Mv. Tijsen RO/W 

Hr. Uijl TD 

Verklaring afkortingen 

Gast G Donateur Don 

Waldienst WAL Beperkt lid BL 

Naut. dienst ND Bestuur KPM KPM 

Techn. dienst. TD Rad. Off. RO 
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Personalia periode 15-10-19  t/m 31-12-2019 

Overleden:  
Mevr. W. Burki-Hofman  05 Maart  2019 
Dhr. G. Bos   09 September 2019. 
Dhr.F.l.Th.M. Pietersma     10 September 2019 
Dhr. J.J. Leurs 07 November 2019.  
Dhr. P.G. Sterrenburg 10 December 2019  
Dhr. T.A.J. Gulmans  16 December 2019.  

Beëindiging lidmaatschap: 
Dhr. J. Koning 
Dhr. H.E. Huber 
Mevr. M.B. Hulleman-van Westendorp 
Dhr. S. Rotteveel  
Mevr. W. Burki-Hofman  
Dhr. T. Jochems (Donateur)  

mailto:groteoceaan.75@gmail.com
mailto:v.ligthart@hetnet.nl
mailto:willemtreurniet@hotmail.com


VLOOTLIJST STRAAT RIO  John Kol 

De KMR vlag is met een beetje goede wil, zichtbaar.(zie ook het inzetje) 
Kapitein Willem Adriaan Giel, Lt-z 2 KMR en Bronzen Kruis drager als En-
gelandvaarder, is helaas niet langer in leven. Aldus John Kol. 






