
“ Publicatiebord - ’t Schrijfhoutje ”                
                combinatie  

 
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine  
ten Anker fungeert als verlengstuk en is 

onafscheidelijk verbonden aan de website: 
https://www.tenanker.com 

       en conformeert zich aan de regelgeving 
zoals daar is vermeld. 

 
 

 
       Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag 

 
Het Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen 
berichten zoals lezerspost, uitgave nieuwe boeken, een 
zoeker naar uit het oog verloren mannen/vrouwen, 
kennisgevingen voor een reünie, berichtgevingen uit 
dagbladen, ingezonden stukjes en nog meer…. 
 
Ook biedt het publicatiebord gratis ruimte om te adverteren, 
mits deze past in onze doelgroep.  (info bij de redactie) 
 

 
     
 

 
 

 
 

                         
                  

  Jaargang 6 - nummer 1- 3 januari 2023 
 
 

 
Allereerst wil ik u als abonnee, maar ook ieder die u 
liefheeft een voorspoedig 2023 toe wensen. Blijf gezond 

en wat betreft ons webmagazine,……. laat veel van u 
horen ! 

 
Arie Krijgsman 
 
 
 
 

Redactie: 
 

A.C. Krijgsman 
Abeelstraat 96 

3328 AG Dordrecht 
 

Telefoon 10.00 / 1600 uur 
078-7507545 

b.g.g. 
06-25160899 

 
e-mail: 

arcon46@kpnmail.nl 
 

NL98 INGB 0002 4713 68 

 
------------------- 

 
Redactie ’t Schrijfhoutje 

06-11177011 
 

e-mail: 
pamsecretariaat@postactieve

marinevereniging.nl 
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•       Alle lezers van Ten Anker en Publicatiebord 
 
Hierbij wil ik u allen een Gelukkig en Gezond 2023 toewensen. 
Tevens wil ik hierbij Arie en zijn medewerkers bedanken voor 
de mooie, interessante verhalen en informatie die zij de 
afgelopen 5 jaren wekelijks hebben gebracht en mij veel 
leesplezier hebben geschonken. 
 
Groeten van Karel Verhoosel 
Curacao 

………………………….. 
 

• Aan allen die meewerken aan jullie uitgave mijn complimenten en de beste wensen. 

Ben wel geen Marineman maar als Koopvaardijman (KPM) lees ik graag eea. Uiteindelijk is het 

pantserschip de Hertog Hendrik met ondersteuning van de KPM van het rif afgekomen. 

Groet, 

Henk Buiteman 

 

Diverse familieleden waren wel bij de Marine: Kool, Spigt, Buiteman!!! 

 ………….…………………..…………………………………………………………. 

 

• Je laat me blozen Mees, 
Momenteel is het helemaal een troost want een operatie aan mijn linkeroog is mislukt en ik zie 
door dat oog geen reet en rechts maar half.  
We houden de moed erin sobat.  
 
Voor mij was jij . Ben jij .en zal je altijd een bijzondere sobat blijven.. Terimah kasi 
 
Dirk dank voor jouw reactie… kan je eindelijk op onze oude dag niet meer met je linker oog in je 
rechterbroekzak kijken, gaat het met het rechteroog ook niet goed. Alle gekheid op een stokje 
Dirk…. Dat is niet mis. Ik wens jou veel sterkte toe en duim voor je dat er toch wat licht komt 
aan het einde van de tunnel in Purmerend. 
  …………………………………………………………………………………. 
 

• Dank voor deze laatste zending van 2022. 

Kijk met belangstelling uit naar het 2e lustrum. 

Ik wens u met allen die u lief zijn een heel plezierige Jaarwisseling en een heel gezond 

2024.  

 

Met vriendelijke groet 

 

Harry Cornelje 

Den Helder 

  ……………………………………………………………………….. 

 

• Over scheepswerven in Nieuw Guinea gesproken. In Manokwari was de 

scheepswerf Konijnenburg, opgericht door de naar Nieuw Guinea gevluchte 

NSB-er van Konijnenburg. 



 

Er waren meerdere NSB-ers naar onze kolonie in de oost gevlucht. Met een van hen, een 

zeker mijnheer Smit -dat was niet zijn echte  maar een aangenomen naam- die notabene 

een tijdje mijn chef was. 

 

Ook ene Simon, Klaas en Edward waren naar Nieuw Guinea gevluchte NSB-ers die op die 

manier vervolging ontgingen. ‘Foute Nederlanders’ dus die daar een toevlucht zochten. 

 

Eens per kwartaal vloog ik vanuit de inspektie langs alle buitenposten zoals Manokwari, 

Merauke, Fak-Fak, Sorong met een Dakota van de Kroonduif, dochteronderneming van de 

KLM, en kwam er pas later achter dat al die blanke burgers NSB-ers waren. Maar ook de 

eilanden Pulau Waigeo, Pulau Seroei  en Pulau Numfoor pakten we mee. Daar lagen 

alleen maar Mariniers met verzorgers van de marine  zoals ziekenpaai, koks en 

hofmeesters. 

 

Ab Woudstra, 

 

============================================================== 

 
Het 1e lustrum van “ten Anker….. 

 
Uw redacteur is in januari 2018 in de lucht gekomen met onze welbekende web-magazine 

onder de naam “ten Anker” 
 
                    Maar hoe kom je zo op het idee en hoe ontstaat dan zo’n krantje… 
 
Welnu, na jarenlang bestuurlijke functies te hebben gehad bij diverse verenigingen waar ik 
veelal wat activiteiten ontplooide liep ik ook tegen het fenomeen leden terugval. 
De mannen (lees hiervoor ook “vrouwen”) lieten gezien hun leeftijd en hun lichamelijke toestand 
vaak verstek gaan en waren soms niet meer in staat de oploopdagen en/of een reünie te 
bezoeken!, anderzijds speelt de laatste jaren ook de financiën hierin een grote rol, de AOW en 
Pensioenen lopen niet parallel met onze levenstijdlijn, die steeds verder uit elkaar loopt.…we 
worden alsmaar ouder, het leven wordt steeds duurder en we hebben steeds minder te 
verteren. 
 
Gevolg 
Bezoeken lopen terug daar de afstanden te groot zijn geworden en de kosten van brandstof en 
openbaar vervoer hakken er steeds harder in. 
Het gevolg is dat de mannen steeds meer achter de spreekwoordelijke geraniums gaan zitten 
en dreigen te vereenzamen. Herinneringen vervagen en de man met de sikkel staat op de loer.  
Hoe kunnen we een steentje bijdragen daar wat mee te doen, wat kunnen wij voor elkander 
beteken in deze nadagen ? 
 
Oplossing.  



Na lang nadenken en puttend uit een brok ervaring vanuit het 
verleden is er maar één ding wat ons te wachten staat, en dat is het 
verleden wat teloor dreigt te gaan terug te halen door gebruikmaking 
van de digitale tijdsgeest waarin we leven.  
Communicatie per post wordt te kostbaar, nieuwsbrieven en 
verenigingsbladen verzenden te duur en het drukwerk is niet meer te 
betalen, dus….. 
 
Heden ten dagen hebben veel mannen een telefoon met digitale 
verbindingen en mogelijkheden inzake communicatie, of zijn in het 
bezit van een Tablet, Laptop of Desktop. 
 
Uit nood is dus eigenlijk “Ten Anker” geboren en werd uit monde van 

uw redacteur de lucht in gegaan en bood iedereen (gratis) een abonnement aan om deel te 
kunnen nemen en op deze wijze het saamhorigheidsgevoel niet kwijt te raken, sterker nog, de 
weggeëbde gevoelens weer te activeren. 
 
Via de sociaal media zoals  FaceBook alsmede E-mail zijn er enkele oproepen geplaatst 
hiernaar te kijken of daar interesse voor was en tot grote vreugde kon worden vastgesteld dat 
het een schot in de roos betrof. 
In de jaren 2018 – 2019 en 2020 namen de inschrijvingen een vogelvlucht en er kwamen veel 
reacties vanuit de lezers groep. 
Nadat ons magazine meer armslag kreeg kwamen er ook leuke contacten tot stand met 
verslaggevers uit diverse bladen en tijdschriften. Ook warme contacten met webmasters die ook 
via hun websites weer contacten aanboorden. 
Uitgevers van boeken, tijdschriften enz. enz. waren enthousiast en gaven hun medewerking 
inzake kopiëren van bepaalde stukken. 
Eigenlijk te veel om alles te benoemen… 
 
Wijzigingen. 
Door deze toename van activiteiten moest ook ten Anker worden aangepast.  
Hierdoor ontstond het idee van het “Publicatiebord”, dat onafscheidelijk verbonden is aan “ten 
Anker”. 
Nu kan de redactie het publicatiebord gebruiken voor e.v.t. reclame, boekennieuws, oproepen 
van lezers, aanbiedingen, nieuws uit bladen, maar vooral ruimte aan te bieden om daar 
ingezonden reacties kwijt te kunnen over een geplaatst onderwerp o.i.d. 
 
Welkom Post Actieve Marine Vereniging. 
Inmiddels is er overleg geweest met de redactie van ’t Schrijfhoutje (blad van de PAM) die qua 
insteek en inhoud hetzelfde nastreeft en is besloten de leden van de PAM toe te voegen op 
onze verzendlijst.  
De redacties blijven los van elkaar opereren en hebben geen verplichtingen jegens elkander. 
Alle ins en outs van de PAM blijven onder hun eigen pet opereren. 
 
Door de toevoeging is het publicatiebord in de kop aangepast naar  
“Publicatiebord-’t Schrijfhoutje combinatie”   
 
Na toevoeging van de PAM leden heb ik eerst het totale bestand gefilterd daar er héél veel 
abonnees al een abonnement hadden op ten Anker maar uiteindelijk zijn we nu uitgegroeid tot 
een bestand van 1174 abonnees. 
 
Ten Anker wordt nu uitsluitend gebruikt voor verhalen, losstaande stukken, kopiewerk uit 
geschriften maar vooral de persoonlijke verhalen van U als lezer van ten Anker.  



Het streven is dan ook deze reclame vrij te houden, geen boeken nieuws enz. enz. die veel te 
veel ruimte inneemt. 
Een bijkomend fenomeen is dat er veel ex. marinemannen ook een binnenvaart of koopvaardij 
verleden met zich mee bracht wat resulteerde in een aanwas van ex- koopvaardijpersoneel. 
Het idee ontstond ook deze groep toe te voegen want wat weet het gros van de marinemannen 
eigenlijk over wat er zich op de binnenvaart c.q. zeevaart afspeelde. 
Dat was een compleet andere wereld, toch?  
Ook dat is door de lezers in ieder geval goed ontvangen en er komen steeds meer 
koopvaarders aanmeldingen bij! 
 
Even terug naar 2018 en de jaren erna …. 
 
Vanuit de redactie is enkele malen een oproep geplaatst voor een 2e redacteur, welnu dat gaat 
hem niet worden ! 
Iemand vinden die tig uren per dag 7 dagen in de week 365 dagen per jaar tijd vrij wil maken is 
een z.g. speld in een hooiberg zoeken, maar in de afgelopen jaren heb ik steun gekregen van 
een drietal mannen die hand en spandiensten voor mij kunnen en willen verrichten in 
bijvoorbeeld het redigeren en omzetten van gekopieerde teksten uit boeken of geschriften 

 
 
 
André, Paul en Dirk, bedankt ! 
 
Zonder jullie hulp wordt het moeilijk….. 
 
 

 
Het Archief. 
Misschien verval ik in herhaling, maar alle gepubliceerde uitgaven van “ten Anker” alsmede de 
“extra Editie” en het “Publicatiebord” worden gearchiveerd in onze website  
 
http://www.tenanker.com 
 
Hier kunt u alles terug vinden. 
 
Hoe staan we er nu voor en hoe nu verder…. 

 
Op de website ziet u ook een vlaggenteller, deze registreert lezers vanuit de andere landen en 
bij het ter persegaan van deze editie kan ik u uitleggen dat de teller inmiddels op 63 landen 
staat. 
 
Hoe gaan we nu verder… 

http://www.tenanker.com/


 
Voor de toekomst van ons blad heb ik eigenlijk geen idee wat er moet 
worden aangepast, en ben voornemens om op deze voet voort te 
borduren, maar heeft u ideeën, kom er dan mee.  
 
Vragen uit de lezersgroep van de laatste jaren…. 
 

• Blijft deze digitale krant gratis ? 
 
Ja !...ik blijf deze uitgave gratis aan bieden daar veel mannen er mee 
te kunnen verblijden en hun het oude gevoel weer terug kan geven… 

 

• Hangt er dan geen prijskaartje aan deze uitgaven?....  
Jawel het uitgeven kost best wel wat, denk aan telefoon, elektra, stookkosten, porto en 
abonnementen.  
Veel abonnees hebben inmiddels ter ondersteuning al een donatie gedaan wat mij weer een 
boost heeft gegeven de ingeslagen weg te volgen voor de komende jaren…. 
Ik heb deze mannen/vrouwen niet allen persoonlijk bedankt maar wil hierbij benadrukken dat 

mijn dank echt HEEL GROOT IS  

 

• Is het adverteren gratis ? 
Ja !... adverteren kost niets, mits het past in onze doelgroep. Neem daarvoor contact op met uw 
redacteur… 
======================================================================== 
 

 
 
Slepers-wee... 
 

 
De R.P. 112 komt langszij, 
gereed om af te meren na 
een twee-weekse 
patrouilletocht; de bemanning 
staat gereed in meerroltenue, 
de meer- trossen bij de hand. 
In het verschiet: 'een weekje 
vakantie in het vakantieoord 
Trètes of Selecta bij 
Malang!?’ 

 



 
 
De R.P. 122 te Tandjong 
Oeban. Duidelijk zijn hier de 
verhoudingen te zien tussen 
schip en opvarenden: even 
duidelijk is dat je van 'goeden 
huize' moet komen om het 
leven aan boord van zo'n 
notedopje aan te kunnen en 
goed met elkander overweg te 
blijven gaan, wanneer je 
gemiddeld zo'n twee a drie 
weken 'ingeblikt' bij elkaar zit.  
 

 

Batavia 1946 
Bij de 'Rederij Pinke', zoals onze kleine vaartuigendienst in de Oost in de wandeling werd 
genoemd (uiteraard naar onze toenmalige bevelhebber daar) viel heel wat te beleven! Op 
zekere dag hield de R.P. (regionale patrouilleboot) nr. 107 ter hoogte van de Karimoen Djawa-
eilanden, noordelijk van Semarang, een zestal prauwen aan, waarin zich onmiskenbaar 
contrabande bevond. De commandant van de R.P. besloot die prauwen op te brengen naar 
Batavia; gezien echter het feit, dat deze motorbootjes met hun relatief zwakke koppelingen 
volgens de bestaande 'Vlootorders Oosten' beslit niet mochten slepen, zond de betrokken 
commandant een bericht naar de commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië (CZMNI) met 
het verzoek om sleepboot-assistentie. Hij kreeg daarop ten antwoord: 'Geen sleepboot 
beschikbaar; opstomen Batavia, prauwen opbrengen en omgaand uw intenties en VTA 
(vermoedelijke tijd van aankomst) melden'. De R.P.-boot commandant, verbluft over zóveel 
onbegrip voor zijn situatie, seinde in onge-zouten stijl naar Batavia: 'Mijn intenties niet op te 
geven aangezien dit vijf-jaren-plan; VTA geschat op Nieuwjaar'... Niettemin volgde de R.P.-
bootcommandant zijn laatste instructies van het hoofdkwartier consequent op met het gevolg, 
dat hij een volle week later de haven van Tandjong Priok binnenstrompelde met de zes 
prauwen achter zich aan.  
 
Hij was echter nog niet 
afgemeerd of daar spurtte 
een motor-ordonnans het 
haventerrein op en gaf aan 
boord van de R.P. 107 een 
bericht af van het 
Hoofdkwartier. Het luidde als 
volgt: 
 
'Gelukkig Nieuwjaar!' 
Bron: uit het boek 
Marin(e)ade 
 
 

 
 



  

 
 

Hotel & Info  

 

Ons Enjoy Schlosshotel Sophia ligt in het dorp Bleiwäsche met haar eeuwenoude steengroeven 

en mijnen. De centrale ligging op de grens van het Sauerland en Teutoburgerwald maakt deze 

ligging uniek, en geeft u het beste van deze 2 zeer geliefde vakantiegebieden. 

 

In ons restaurant “Rosengarten” wordt u dagelijks verwend met een uitgebreid “Enjoy” 

ontbijtbuffet, warme lunch en een culinair 3 gangen keuze diner. 

Geniet van een lekker hapje en een drankje in onze hotelbar, bij de open haard in de lounge of 

onze gezellige duitse kneipe de “Hubertus stuben” waar regelmatig vertier en entertainment is 

zoals Live muziek, Magic Woboshow, Casinoavond etc. 

 

Vanuit ons hotel starten vele 

wandel en fietstochten en leuke 

uitgezette auto routes. 

Bovendien vind u op en- kele 

minuten van het hotel de 

Aabachtalsperre, een stuwmeer 

met een unieke verharde 

rondweg ideaal voor skeeleren, 

fietsen en wandelen met een 

super panorama uitzicht. 

Geniet u van onze bijzondere, 

persoonlijke gastvrijheid en ontdek de gezelligheid van ons nieuwe alles inclusief hotel, 

Schlosshotel Sophia. 

We verheugen ons zeer op uw komst ! 



 

Familie Marco Hofhuizen & Team. 

 

Informatie 

Roter Landweg 3 – 33181 Bad Wunnenberg Bleiwasche, Duitsland Tel: +49-2953 9625 333 

Email: info@enjoyhotels.nl Website: www.enjoyhotels.nl 

====================================================================== 

 

Ook in 2023 is het ondenkbaar om in het 

Publicatiebord gèèn humor te plaatsten, dus bij 

deze… 

 

Na het diner gaat het gesprek over dieet houden en 

onze tamelijk gezette gastvrouw vertelde dat ze bij haar 

huwelijk maar 44 kg woog. 

“Dat klopt “zei haar man met een grijns . “Dit is mijn 

enigste investering die ooit iets tastbaars heeft 

opgeleverd “. 

                     =============== 

Een stamgast in een klein kroegje bestelde altijd twee 

pilsjes tegelijk. Als iemand hem verbaast aankeek, zei 

hij : “Die ander is voor een geëmigreerde vriend van mij . 

Maar op  een avond bestelde hij maar één pilsje per 

keer.  

“Is er iets met je vriend gebeurd ?”vroeg de barkeeper. 

“Nee “antwoordde de ander , “met mijn vriend gaat het goed, dank je, maar ik ben gestopt met 

drinken. 

======================================================================== 

 

Bij regelmaat wordt uw redactie geconfronteert met berichtjes 
zoals ik hieronder als voorbeeld toevoeg (de naam van deze 
persoon heb ik weggelaten). 
In het verleden belde ik ons abonnee na om te informeren 
wat daar de reden van kan zijn.  
De meest voorkomende zijn 
 
  

1. Overlijden 
2. Mailbox zit vol 
3. Ander e-mail adres  
4. En andere…. 

 
Dit is voor mij ondoenlijk…. Nadat ik tot 3 x toe van dezelfde persoon deze berichten 
ontvangt, wordt de door mij verwijderd uit het bestand. 
U bent immers zelf verantwoordelijk voor uw mail en mailbox. 
 

 

http://www.enjoyhotels.nl/


 
 

 

Soft People 
Een gemiddelde werknemer ontvangt dagelijks zo’n 40 intranet-emails, defensiebreed bijna 900 
miljoen per jaar. Bij één minuut lezen per email vereist dat 3.500 manjaar. Twee maal zoveel 
als het totaal aan scheepspersoneel in 2008 

 

 
 



 
Coen Bot (1948-...) 
 

Pieter en Alie Bot kregen zes kinderen, 
een meisje en vijf jongens. De tweede 
jongen was Coenraad Bot, geboren op 
30 juni 1948. Zoals we hiervoor hebben 
gelezen werd Coen nogal haastig 
gedoopt omdat zijn vader op 
reddingstocht moest. Het zou dus 
vreemd zijn als deze Coen niet iets van 
de drive van zijn vader had 
meegekregen. 
Ook de jonge Coen kon niet direct zijn 
draai vinden. Na zijn opleiding op de 
Visserijschool werkte hij vier jaar in de 
oliehandel van zijn vader. In 1965 werd 
hij opstapper op de 'Prins Hendrik', de 
reddingboot waarop zijn vader schipper 
was. Al in 1967 maakte hij zijn eerste 
spectaculaire redding  mee met de 
Libanese 'Margariti'. Zijn vader kreeg 
hiervoor de grote gouden medaille en 
Coen zijn eerste grote zilveren. 
Daarna heeft hij een paar jaar de 
wereldzeeën bevaren op de zeeslepers 
van de firma Wijsmuller. Maar, het 
reddingswerk bleef trekken en in 1975 
kwam hij in dienst van de Maatschappij 
als motordrijver op de 'Suzanna', waar 
doorgroeide tot stuurman. In 1997 
kwam de 'Dorus Rijkers', een nieuwe 
snelle motorboot, in de vaart waarop 
Coen als schipper werd benoemd. Ook 
hij heeft in zijn loopbaan veel reddingen 
meegemaakt waaronder een aantal 
spectaculaire. 

De Dakotaramp 
Een niet alledaags ongeluk vond plaats 
op 25 september 1996. Een in 1943 
gebouwde Dakota, de Douglas DC-3 
van de Dutch Dakota Association, was 

op de terugweg van Texel naar Schiphol. Aan boord waren zes bemanningsleden en 26 
passagiers die een uitje hadden gehad. Boven de Waddenzee viel de linker motor uit en 
omstreeks 17.00 uur stortte het toestel neer op een zandplaat ten oosten van Texel. Bij de 
crash kwamen alle 32 inzittenden om het leven.32 
Aan de hulpverlening namen acht reddingboten deel en er werd samengewerkt met veel andere 
overheidsinstanties. 
De reddingboot 'Suzanna' van Den Helder was als een der eerste aanwezig maar kon door zijn 
diepgang niet bij het vliegtuigwrak komen. De Dakota lag in ca. 160 cm diep water, het 
staartstuk was nog helemaal intact, maar de rest was geheel verwoest. Al snel was duidelijk 
dan niemand de ramp had overleefd. De Texelse vissersboot, de TX 10, kon door zijn beperkte 
diepgang van slechts 60 centimeter vlak naast de Dakota afmeren zodat het als werkplatform 



kon worden gebruikt. Een aantal lichamen dreef in het water, andere moesten door de duikers 
uit het wrak worden gehaald. Het bergen van zoveel slachtoffers was gruwelijk werk. Bij deze 
actie werden meer dan 50 bemanningsleden van de Maatschappij ingezet.  
De bemanningsleden van de reddingboten ontvingen hiervoor van de Maatschappij een 
'Tevredenheidsbetuiging' waarin door de Maatschappij haar dank en bewondering voor hun 
werk werd uitgedrukt.  

De reddingsoperatie van de Dakota in beeld.     Voor deelname aan het bergen van de 
slachtoffers van de ramp met de Dakota werd door de Maatschappij een 
'Tevredenheidsbetuiging' uitgereikt. 

 
Het ms 'Fensfjord' 

Op 4 en 5 april 2000 kwam het onder Antilliaanse vlag varende vrachtschip 'Fensfjord' in een 

noordwesterstorm in moeilijkheden. Het schip met acht opvarenden was stuurloos en ook de 

verlichting was uitgevallen. De Kustwacht sloeg groot alarm waarop het kustwachtvaartuig 

'Waker', een marinehelikopter en de reddingboot op weg gingen naar het stuurloze schip. 

Schipper Coen Bot zocht drie opstappers uit en na een korte controle ging men op weg. Er 

stond een hoge zee, het was donker en er was geen kim of horizon te ontdekken. Na 

middernacht zagen ze op de radar op 6 mijl een groene stip. Dichterbij werden ze geholpen 

door de marinehelikopter die boven de 'Fensfjord' hing. Bij aankomst van de reddingboot moest 

deze door brandstofgebrek terug naar De Kooij. 

 
De 'Fensfjord' wordt op sleep genomen       De redders van de 'Fensfjord'. Van links naar 

door de 'Waker'. rechts: Coen Bot, J. Kok, P. Maaskant 
en R. Zijlmans. 

 
Er waren inmiddels sleepboten onderweg om een poging te wagen het schip op sleeptouw te 
nemen zodat evacuatie niet nodig was. Door een ongelukkige botsing tussen een sleepboot en 
de 'Fensfjord' maakte de laatste water en de kapitein vroeg of zijn vrouw en kinderen van boord 
konden worden gehaald. In het donker en op een stampende zee was dit geen eenvoudige 
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klus. Door een matroos werd een klein pakketje overhandigd, het bleek er één van een tweeling 
te zijn van 8 maanden oud. Even later kwam de tweede heelhuids aan boord, gevolgd door de 
moeder. 
De Kustwacht stelde hierop voor om een tweede reddingboot, 'Christien', te sturen om hem af 
te lossen zodat de kinderen snel aan wal konden komen. Na aankomst hiervan bleken er nog 
twee opvarenden van boord te willen, een van hen was gewond, hij was bekneld geraakt door 
de sleeptros. Drie opvarenden waren aan boord van de 'Fensfjord' gebleven en zouden 
proberen het schip voor zinken te behoeden. Om ca. 7.30 uur lag de Dorus weer aan de 
steiger, ca 17 uur na het alarm. 
De bemanning van de 'Dorus Rijkers' bestond uit schipper Coen Bot en de opstappers 
Patrick Maaskant, John Kok en Rob Zijlmans. Van de voorzitter van de KNRM, L.C. Baron van 
Till, kreeg de bemanning het certificaat van 'Dank en Waardering' uitgereikt. 

 
25- en 40 jaar trouwe dienst 
 

In 2000 heeft Coen er bij de Maatschappij een 25-jarig dienstverband op zitten. Hiervoor 
ontvangt hij de bronzen medaille met bijbehorende certificaat. Op 31 mei 2008 viert hij zijn 40-
jarig jubileum en krijgt hij de zilveren medaille voor trouwe dienst. Deze wordt hem in bijzijn van 
zijn vrouw Els opgespeld door de directeur van de KNRM, Sip Wiebenga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor zijn loopbaan als redder werd Coen Bot, evenals zijn vader en grootvader, voorgedragen 
voor een koninklijke onderscheiding. Hij werd op 23 maart 2007 benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje- Nassau. 
In zijn loopbaan heeft hij bij 812 acties in totaal 1438 mensen in veiligheid gebracht. Bij dit 

De uitreiking van de zilveren medaille. Het certificaat voor 40 jaar trouwe dienst. 
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aantal moeten de veranderde omstandigheden in ogenschouw worden genomen. In de 19e en 
eerste helft van de 20e eeuw moest men vanaf de kust met een roeireddingboot door de 
branding zien te worstelen. Vandaag de dag zijn zowel de reddingboten als de beroepsvaart 
van alle mogelijke technieken voorzien waardoor minder schipbreuken plaatsvinden. De 
gegevens uit de jaarverslagen van de KNRM laten zien dat verreweg de meeste hulp nu moet 
worden verleend aan de pleziervaart. Dit betekent dat het reddingswerk niet minder belangrijk is 
dan het verleden 
   

 
 

Het versiersel van Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de bijbehorende oorkonde. 
 

Coen Bot was weliswaar met pensioen, het reddingswerk liet hem niet los. Hij wordt als 
vrijwilliger opstapper op de 'Joke Dijkstra'. Dit heeft hij 10 jaar gedaan waarbij hij bij 28 acties 
nog eens 55 mensen in veiligheid heeft kunnen brengen. Zijn totaal komt hiermee op 1493 
geredden. Als we de reddingen van de vier besproken generaties Bot optellen komen we tot het 
ongeëvenaarde aantal van meer 
dan 3000 personen die in 
veiligheid zijn gebracht. 
  
 

In zijn periode als vrijwilliger heeft 
Coen uitgebreid het reddingswerk 
voor het nageslacht vastgelegd. 

 

379. De bronzen en zilveren medaille voor trouwe dienst van Coen Bot. 



 

15 
 

Voor zijn 10 jaar vrijwilligerswerk werd Coen beloond met de 'VrijwilligersmedailIe voor 
Openbare Orde en Veiligheid', een Koninklijke onderscheiding. Op 17 december 2018 werd de 
onderscheidingen op een bemanningsavond aan acht vrijwilligers van de Maatschappij 
uitgereikt waaronder Coen Bot. 

 
 

 Vrijwilligersmedaille en bijbehorende       
oorkonde van Coen Bot. 

 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk werd aandacht besteed aan 
de fascinerende geschiedenis van vier 
generaties Bot. 
 

 

Op dit moment is er mogelijk een nieuwe generatie Bot in aantocht. Hugo Bot, de 5-jarige 
kleinzoon van Coen en Els Bot is nu al niet weg te slaan in het Reddingmuseum Dorus Rijkers. 
Hij geeft blijk van een grote interesse in het reddingswezen en weet alle oude en nieuwe alle 
reddingboten te benoemen. 

 

Bron:  

De Helderse Courant 

Redders Beloond / J.R. van der Neut 

Samengesteld door uw redactie… 
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Abraham Crijnssen ook wel (Querijnsen) werd vermoedelijk geboren in Vlissingen.  
Zijn geboortedatum is nergens te achterhalen. Wel liet hij behoorlijk van zich spreken. 
 
Vlootbevelhebber 
 
De reders Adriaan en Cornelis Lampsins waren eigenaren van een vloot van twaalf schepen die 
permanent op zee aanwezig waren. Zij voerden kaapvaart uit en streden tegen kapers. In 1632 
voerde Crijnssen het bevel  over twee oorlogsschepen, de Samson en de Vlissingen, beide 
behorend tot de vloot van de gebroeders Lampsins. 
 
Crijnssen bracht de beruchte Duinkerker kapers regelmatig veel schade toe door zijn 
overmoedige optredens. Hij onderscheidde zich ook tijdens de Slag bij Duins op 31 oktober 
1639. Admiraal Tromp en zijn viceadmiraal Witte de With behaalden daarbij een beslissende 
overwinning op een Spaanse oorlogsvloot onder bevel van admiraal Antonio de Oquendo, die 
een poging ondernam om geld en soldaten naar Vlaanderen te brengen. 
 
Schipper Crijnssen viel opnieuw op door zijn moedig optreden en om zijn tactisch inzicht. 
 
Lees het gehele verslag, klik hiervoor op deze link :  
 

https://www.zalig-zeeland.com/zeeuwse-almanac/30-december-abraham-crijnssen  
  

 
======================================================================== 
 

 Singapore 
’t Is zo lang geleden, toch weet ik het nog goed, we voeren met de 

Kortenaer de “vijand” tegemoet. 

We gooiden slechts een dieptebom, toen zongen wij in koor, die flinke 

schade aan ons schip, brengt ons naar Singapore. Het werd voor ons 

een uitje, we werden weer beschaafd, we gingen heerlijk stappen en 

hebben ons gelaafd. 

Al die Chinese vrouwen, wat waren ze toch mooi, degene met de langste split ontbood je in je 

kooi. 

Het feest duurde twee weken, toen moesten wij weer vlug de Gouden Stad verlaten, naar 

Nieuw Guinea terug. 

De vrije jongens huilden: “Laat ons blijven hier, nu weggaan is doodzonde, ’t is zo gezellig hier”. 

Ik word een dagje ouder, de tijd gaat vliegensvlug, soms denk ik aan die leuke tijd in Singapore 

terug. 

 

Bron: Chris Marks †. 

https://www.zalig-zeeland.com/zeeuwse-almanac/30-december-abraham-crijnssen
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Met o.a. ook een reactie over onze web-magazine en héél véél andere zaken… 
==================================================================== 

 

                      ZALM                            
Als ik ’s nachts slaap, heb ik verder tóch niets te doen, dus droom ik allerlei  merk waardige 
verhalen. Nu heb ik voor U een aantal verhalen  samengevoegd tot één onderwerp. Neem mijn 
verhaal niet serieus; zo niet, dan bent U  “van het padje af” en raadpleeg  dan Uw huisarts.    

In het jaar1502, toen de Portugees  Vasco da Gama zijn ontdekkingsreis naar India  volbracht,  

klaagde de Gouverneur  van Sines en Silves over het slechte voedsel dat hij dagelijks 
verorberde. Vooral de sardientjes  kwamen hem de strot uit. “Niet te vréten” mopperde Andreas  
Antilopoz en roeptoeterde  “Koning Johan II” dat hij een schip wilde huren om in het hoge 
noorden van Europa naar zalm te vissen.  

Die toestemming kreeg hij mits de koning ook een hoeveelheid kreeg. Dus huurde de 
Gouverneur  een zogenaamd “Kraakschip” inclusief kapitein Fernando Vasco die Gaat Maar, 
een verre neef van de ontdekkingsreiziger.  Na wat hangjongeren te hebben geronseld werd het 
zeilschip geladen met zout en voor iedere opvarende een driedelige  bamboehengel  met een 
haakje en een dobbertje.  Het zout was om de zalm te behoeden voor bederf. “Die gekke 
Ollanders in Scheetverdringen, (het latere Scheveningen) van “Koning Rutte IV “ eten zoute 
haringen met uitjes!” lachte kapitein Fernando. “Ja, zelfs haring in tomatensaus! Brr..”       

https://museumschip-mercuur.email-provider.eu/web/gxav9s29ha/1ln3t5ntsb/cqphkamod1/chxazjikkz
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Er was bij de zeereis één groot probleem. De Vikingen; dat waren woeste rovers. Wellicht kon 
je hen bekoren met de zang van een Fado-zangeres  en gebeurde er geen ongelukken.   

Aldus  werd de bemanning aangevuld met een dame, die tijdens de zeetocht als een dweil in 
haar hut lag. Een bemanningslid constateerde dat een van de 
zoutvaten lekte en dat het vat gekrompen was. “Welja!” 
schamperde de kapitein. “Hebben we n.b. krimpzout i.p.v.  gewoon 
zout ingeslagen. Als we zalm hebben gevangen, nóóit in de 
krimpzout, anders wordt de vis een “guppie!”  

Na een lange zeiltocht met een bemanning die tevoren slechts op 
straat rond hing en niet  het verschil wist tussen bak en stuurboord,  
arriveerde men in Noorse wateren. “Hengeltjes uit en vissen 
mannen!” beval Fernando. Uit het niets verscheen onverwacht een 

Vikingschip onder bevel van Thor en Eric de Noorman.  

“Wat motte gij ier?” brulden zij angstaanjagend. “Een beetje vissen 
naar zalm op last van onze Gouverneur en Koning.” piepte Fernando. “Met een hengeltje, 
haakje en dobber?  Boeha ha ha! Vissen doe je in stille kreken met netten. Jullie krijgen van 
ons een partij verse zalm voor thuis en we hakken al lang niet meer jullie hoofden er af.  

We zijn immers lid van de NAVO!”  En zo verliet  het Portugese schip, geladen met verse zalm 
de Noorse wateren met nog steeds de Fado-zangeres als een dweil in haar hut.   

Of Fernando met zijn schip de thuishaven heeft bereikt, is mij niet bekend, want mijn dromen 
hielde op bij wakker worden.                  

 Diemen 29-12.22  Wim Degen        

===================================================================== 

     Zr.Ms. Nederland onderschept meer dan 1000 kilo smokkelwaar 

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. HOLLAND, varend voor de Kustwacht Caribisch 
Nederland, onderschepte in de laatste week van december twee drugstransporten in de 
Caribische Zee.             

 
 
De zogenaamde go-fasts werden ontdekt door de maritieme patrouillevliegtuigen van de 
Kustwacht Caribisch Nederland, waarna Zr.Ms. NEDERLAND werd geactiveerd. Met de snelle 
onderscheppingsboot van Zr.Ms. HOLLAND, de go-fasts zijn onderschept. 
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De verdachten en de smokkelwaar zijn overgedragen aan de autoriteiten op Aruba. De drugs 
zijn inmiddels vernietigd. Zr.Ms. HOLLAND is sinds oktober 2022 actief in de Caribische regio 
als het Nederlandse Marine stationsschip en werkt afwisselend voor de Nederlandse Kustwacht 
Caribisch gebied en bij de Amerikaanse kustwacht. Met deze twee drugsonderscheppingen is 
het totaal aantal kilo's smokkelwaar dat Zr.Ms. HOLLAND heeft onderschept is nu ruim 10.500 
kilogram. In totaal hebben de Nederlandse Stationsschepen in 2022 ruim 35.000 kilo drugs 
onderschept 
 

Bron: DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS 2023– 002 
 

======================================================================= 
 
============================================================= 

De Inktpot 

De inktpotten in de tropen zijn geen gewone potten, ze bevatten 

namelijk een glazen kogeltje om de inkt bovenin te kunnen 

houden. Om zo 

gemakkelijker de vulpen er 

in te kunnen dopen om 

opnieuw te vullen. 

Ballpoints moesten nog 

uitgevonden worden. Onze 

overste, een man met een balk en daarbij nog drie 

sterren, had ook zo'n pot en vergat daarbij wel eens wat; 
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namelijk het sluiten van de pot.                                                                                                             

Tarzan, een van mijn apen met een bijzonder gevoel voor onderzoekingen, vond dat kogeltje 

leuk. Het lieve dier zag er wat in en grijpt het kogeltje. Hij laat niet meer los: "hebben is hebben" 

moet hij hebben gedacht en slingert de inktpot door de roemah!                                                 

Letterlijk overal inkt!                                                                                                                       

De aap moest aan de ketting. De baas van de aap moest op het matje komen, maar de overste 

was een goed en ruimdenkend mens. Helaas werd ik niet naar "moeders" teruggestuurd: daar -

voor moest je andere dingen doen. 

Bron: Voorwaarts / 54ste jaargang  

Nr. 3 / 2019 

======================================================================== 

 

 
 
 

 
 


