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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Ja, nu is het begin april en we zijn nog steeds “met verlof”.
Op maandag mag de onderhoudsploeg wel weer aan boord met het verzoek je eerst
aan te melden bij toprooster.
Er is nog veel werk te doen voor we weer open kunnen voor het publiek.
Eind april hopen we een oproep aan iedereen te doen, om onze “oude dame” weer
een schoonmaakbeurt te geven. Het verzoek om te komen helpen zal via een aparte
mail naar jullie toekomen.

Bijdragen voor de nieuwsbrieven zijn welkom op: buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Bovenste foto omslag: Jan Engelblik
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“Van het bestuur”

Bestuursmededeling

04-03-2021

In ons streven naar een officiële erkenning als museum door de Museum Vereniging
(april 2021) wordt onze stichting geacht de Ethische Code voor Musea te aanvaarden
en de vrijwilligers en/of medewerkers vertrouwd te maken met de inhoud hiervan.
Hiertoe heeft het bestuur besloten om de Code onverkort op onze website te
publiceren onder het kopje “info tbv buffelaars” (afgeschermd met password). Zie
hieronder de inleiding van de Code ter informatie.

Ethische Code voor Musea
In musea en andere culturele en erfgoedinstellingen kunnen zich kwesties voordoen
die niet in de wet geregeld zijn. Daarom zijn in veel landen ethische codes of
richtlijnen opgesteld. De oudste codes dateren van begin vorige eeuw. De
Nederlandse museumwereld kreeg zijn eerste Code in 1991 toen besloten werd om
de Code of Professional Ethics , die door ICOM in 1986 was opgesteld, te vertalen. De
Nederlandse versie luidde: Gedragslijn voor de Museale Beroepsethiek en werd door
de Museumvereniging gepresenteerd als de officiële richtlijn en norm voor museaal
handelen, als een houvast bij ethische kwesties en een middel tot zelfregulering.
Tegelijkertijd werd op initiatief van de Museumvereniging, ICOM-NL, het Landelijk
Contact van Museumconsulenten, de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea
en de Stichting Museumjaarkaart de Commissie Museale Gedragslijn (vaak de
Ethische Commissie genoemd) ingesteld. Deze Commissie heeft als taak om toe te
zien op de naleving van de Code, op de juiste interpretatie ervan, en eventuele
veranderingen of aanvullingen voor te stellen.

- vervolg op pagina 3
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“Van het bestuur”

Net als iedere wetgeving, staat een ethische code onder invloed van
maatschappelijke veranderingen en van ontwikkelingen in de beroepspraktijk. De
museumwereld heeft in de laatste jaren snelle en ingrijpende veranderingen
ondergaan en is nog steeds in beweging. Opvattingen over het eigendom en bezit
van cultureel erfgoed zijn sterk gewijzigd. Betrekkingen tussen musea in binnenen buitenland krijgen een nieuwe invulling. Wereldwijd heeft dit geleid tot de wens
om de bestaande ICOM Code te herzien. Dit is gebeurd in een jarenlang proces van
overleg. De nieuwe Code werd in oktober 2004 aangenomen in drie talen: Engels,
Frans en Spaans.
De Museumverenigingen van Nederland en Vlaanderen hebben besloten deze
ICOM Code over te nemen en te laten vertalen. Deze vertaling is gebaseerd op de
Engelse versie.
Alle geregistreerde musea in Nederland hebben deze Code onderschreven.
Daarmee verklaren zij de Code als richtlijn voor museaal handelen te aanvaarden.
Van alle medewerkers van deze musea wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn met
de inhoud van de Code en deze als leidraad gebruiken voor hun handelen.
Tom Wensink
Voorzitter
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Dat is de huid boven de waterlijn van een

eerst gebrand en gedroogd, daarna geteerd

houten boot insmeren met een versmolten

of geharpuisd en met haar of geteerd grof

mengsel van gele hars, lijnolie en eventueel

zonnedoek bedekt. Haar was een mengsel

vet of zwavel. Met harpuis kan houtwerk

van koehaar, papier en teer. De dubbeling

beschermd worden tegen verwering en

werd aan de binnenzijde eveneens dik met

houtworm.

teer besmeerd en daarna vastgespijkerd.

Paalworm, koolteer, koper en lood

Ook werd wel zwaar grijs henneppapier

Een gevreesde vijand in het verleden voor

tussen de dubbeling aangebracht. Het

houten schepen, was de paalworm. Dit

onderwaterschip werd daarna geschilderd

wormvormig

met een mengsel van, hars, traan en zwavel

schelpdiertje is

of met gagal (een mengsel van kalk, olie en

vooral actief in zout

teer waarin glasgruis gemengd werd) dat in

en in tropisch water. Het is in staat in korte

het water verhardde. In de westelijke

tijd de huid van een schip grondig te

wateren werd deze gagal ook gebruikt,

vernielen. Het beschermen van de

maar soms werd nog steeds de

scheepshuid werd al toegepast in de

eerdergenoemde huidbescherming van

oudheid toen men koolteer gebruikte. Op

loden platen gebruikt.

de galeien van de Romeinse keizer Caligula
(12 na Chr. - 41 na Chr.) die uit het
Nemimeer geborgen werden, is te zien dat
de huid ook werd bekleed met een in teer
gedompeld wollen weefsel waarover loden
platen gespijkerd waren.
Bij de Portugezen werd het
onderwaterschip gebrand of geroosterd,
zodat een dikke verkoolde korst de huid
bedekte. In de 17e eeuw werden schepen
die naar de tropen voeren tot boven de
lastlijn voorzien van een grenenhouten

Een andere methode om de huid te

dubbeling. Hiervoor werd de scheepshuid

beschermen was een spijkerhuid. Het
- Vervolg op pagina 5
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onderwaterschip werd over de gehele

diep ingedreven en de gaaten met kaarsroet

oppervlakte met duizenden wormnagels,

zodanig toegesmeerd zijn, dat in schips

huidspijkers of paalspijkers met ronde of

afloopen geen hinder konnen toebrengen".

driehoekige koppen benageld, die na korte

In de loop van de achttiende eeuw ging

tijd een roestkorst op de romp vormden.

men algemeen over tot het leggen van een

Deze bewerking remde echter de vaart van

koperhuid. De platen waren doorgaans 1,2

het schip en was moeilijk te repareren.

m lang en 0,5 m breed en werden in

Men heeft ook spijkers gebruikt die uit een

verschillende dikten geleverd. Aanvankelijk

legering van koper en tin gemaakt waren.

werden ijzeren spijkers gebruikt, die echter

Scheepsbouwer Cornelis van Yk schreef in

een sterke galvanische werking

1697:

veroorzaakten, waardoor de spijkers

"Van scheepen die om de Zuid of West varen,

oxideerden en de platen van de romp

moet de kiel van onderen, voor het ineeten

vielen. Later heeft men koperen spijkers

der wormen, met een Beuke of Eyke plank

gebruikt. De scheg van de schepen werd

tussen beide met teer en koejenhaar wel

niet gekoperd maar met een strook dik

voorzien gedubbeld werden; de spykers zo

scheggelood bekleed.
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De machinekamer van de Buffel
Hier stonden de diverse onderdelen opgesteld die
voor de voortstuwing zorgden.
Zoals de Stoommachines, de Stoomketels,
Condensors, Stuwblokken en div. pompen.

De Stoommachines

De Buffel had twee stoommachines van het type
Maudslay welke een teruggekoppelde drijfstang
hadden. Normaal is het zo dat de zuigerstang een
vaste verbinding heeft met de zuiger en via een
inwendige lei slof in het carter van de machine de drijfstang aandrijft, die dan
weer op zijn beurt de kruk aandrijft van de schroefas. Zij liggen dus in elkaars
verlengde. Dat vereist een bepaalde hoogtemogelijkheid in opbouw.
Is die ruimte beperkt dan kan men de teruggekoppelde drijfstang gebruiken
waarbij zuigerstang en drijfstang parallel aan elkaar lopen. De zuigerstang
drijft nu ook, via een uitwendige lei slof, de drijfstang aan en die weer op zijn
beurt de kruk van de schroefas. Bij het grote model van de stoommachine, op
de Buffel met de videopresentatie, is dit goed te zien.
Het waren horizontale compoundmachines. Dit betekent dat zij twee liggende
cilinders hadden die in een soort tandem systeem, onder een hoek van 180°,
samenwerkten. Dit kunnen een hogedruk- en een lagedruk cilinder zijn maar
ook, zoals bij de Buffel, twee cilinders die dezelfde stoomdruk gebruikten.
De stoommachines stonden opgesteld op de Tanktop één aan SB zijde en één
aan BB zijde en waren, via een zg, Mitchell stuwblok, met de respectievelijke
SB en BB schroefas verbonden. Aan deze schroefassen zaten de
voortstuwingsschroeven met een diameter van 3,66 mtr.
De machines waren geschikt voor middelbare stoomdruk van ca 25 tot 30 psi.
(PSI betekent ”Pounds per Square Inch”. 14,2 psi is gelijk aan 1 atmosfeer,
tegenwoordig bar). De machines ontwikkelden elk een vermogen van 1200 Ipk.
Ipk betekent, Indicateur-paardenkracht. Dat is het gemeten vermogen IN de
cilinders. Daarnaast bestaat de term Apk wat AS-paardenkracht betekent.

- Vervolg op pagina 7
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Dit is het vermogen wat aan de schroefas
wordt afgegeven. Het verschil gebruikt de
machine zelf om in beweging te blijven.
De vierkante kast boven de machines is een
oppervlakte condensor waar de afgewerkte
stoom aangevoerd via de dikke pijpen,
afgekoeld werd met koelwater wat door
pijpen heen werd gepompt waardoor de
afgewerkte stoom tot condensaat werd
verdicht en een onderdruk creëerde. Het te

koelen medium stoom kwam dus niet in
aanraking met het koelmedium water. Dit
condensaat werd weer als voedingswater aan
de stoomketels gevoed. Bij stoominstallaties
aan de wal gebruikte men zg injectie
condensors waarbij ruw water uit rivieren of
kanalen in de afgewerkte stoom werd
gespoten waarbij de stoom door de
temperatuurval condenseerde en een
onderdruk creëerde. Maar dit condensaat
was zo vervuild dat men het niet meer als

ketelvoedingwater kon gebruiken. Daar
werd dan steeds opnieuw vers zoet water
voor gebruikt. Op de Buffel was de
zoetwater voorraad natuurlijk zeer beperkt
en moest het condensaat als ketelvoedingwater worden gebruikt. Dit bereikte men
ondermeer door het condensaat eerst af te
voeren naar een zogenaamde Warmwaterbak, waarin de resten olie dan aan de
oppervlakte kwam drijven. Dit kon men dan
weer ”afromen” met absorberend papier
zoals b.v. kranten. Deze oppervlakte
condensors gaven in het begin veel
problemen door pijplekkages en luchtlekkages.
De Buffel had een kolenvoorraad van 200
ton aan boord, waarmee zij 10 dagen op zee
kon blijven met een gemiddelde snelheid
van 10 knopen. (een Zeemijl is 1852 meter
en wordt in de gangbare navigatietaal ook
wel Knoop genoemd). Daarna moest er weer
worden gebunkerd.
Uit veiligheidsoverweging voor het
machinekamerpersoneel wilde de Marine
nog niet met hoge stoomdruk werken
welke, in die tijd, 12 bar of 170 psi bedroeg.
Barend van Horssen
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“De pen”
Door Janneke van der Knaap

Hallo Buffelaars, deze keer wil ik me aan

Ik heb een probleem ...na zo’n 5 jaar in

jullie voorstellen:

een bepaalde organisatie heb ik het

Ik ben Janneke van der Knaap en ik ben

kunstje door en dan wil ik graag iets

dus een van de “kassadames”.

anders gaan doen. Een uitzondering is

Ik zeg wel eens dat ik een van de weinige

mijn werk in de zwemwereld, dat heeft

echte Hellevoeters ben in onze ploeg,

meer dan 25 jaar geduurd.

maar eigenlijk ben ik een “Knaalbonk”,

Toen kwam gelukkig in de “nadagen” van

want ik ben geboren aan de Vlotbrug.

mijn leven iets geweldigs op mijn pad en

In de heel strenge winter van 1947 zag ik

dat was onze Buffel. Naast het werk bij de

het levenslicht in ons gezin, na bijna 10

kassa, dat ik leerde van Wil ( tjeempie wat

jaar kreeg ik er een broertje bij en

was dat eng in het begin) is er eigenlijk

samen groeiden we verder op aan de

altijd nog wel iets te doen. Catering bij

Knaal. Na de lagere school mocht ik naar

kinderfeestjes, bardiensten bij feestelijke

de HBS in Brielle en daarna begon mijn

aktiviteiten enz. Het liefst zou ik gaan

werkzame leven. Na een baantje omdat

rondleiden, maar als je ouder wordt

het moest, kwam mijn grote kans…….

komen ook de lichamelijke klachten en

.werken bij de aannemerscombinatie

daarom begin ik er maar niet aan. Heel

NESTUM die de bouw van de

soms krijg ik de kans om op het dek iets

Haringvlietsluizen uitvoerde.

te vertellen over wat je vanaf de Buffel

Een geweldige tijd!

allemaal kunt zien van de geschiedenis

Ik trouwde in 1968 met Wim en samen

van Hellevoetsluis. Jammer genoeg is het

kregen we twee geweldige zonen.

uitzicht nu weg!

In die tijd was het echt niet gewoon om

Na de verhuizing uit de blauwe wagen

te blijven werken en dus ging ik

naar de nieuwbouw op het dek zitten wij

vrijwilligerswerk doen.

met de kassa nu ook midden in de reuring

Geweldig was dat en eigenlijk ben ik

van de Buffel. Dat was wel een enorme

daar nooit mee opgehouden.
- vervolg op pagina 9
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“De pen”
Door Janneke van der Knaap
vervolg

verandering want vanaf toen hoorden we er wel een beetje meer bij.
En er wordt wat afgeleuterd door ons Buffelaars ! Geweldig, de wereld in een notendop.
Je merkt natuurlijk dat we allemaal zo’n 10 jaar ouder zijn geworden, maar ik hoop dat we
snel weer een beetje aan de gang kunnen , want ik mis jullie wel hoor !
En ik hoop toch nog wel een poosje door te kunnen gaan op mijn plekje naast de deur.
Janneke

Het vertrek van de keetwagen richting History Land.
(Foto met dank aan Aart Visser)
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De opleiding tot aspirant-machinist duurde twee jaar en was bestemd voor jongens van vijftien tot
achttien jaar oud. De Marine Machinistenschool werd in 1859 gevestigd in Hellevoetsluis. De school
leverde per jaar vijftien tot twintig nieuwe machinisten af. De nieuwe categorie machinisten werd aan
boord, waar men toen nog zeer verknocht was aan de tradities van de zeiltijd, met vrij veel
wantrouwen ontvangen. De opleiding werd gegeven door een officier, machinist en door instructeurs.
Na hun studie waren de jongens machinist leerling der 1ste klasse en werden op verschillende
stoomschepen geplaatst, de beste leerlingen kregen een passerdoos en een leerboek over
stoomwerktuigkunde.
In de bundel “Heilige Dagen over marinetoestanden” geschreven in 1896 lezen we dat "de stoom”
gezien werd als een bedreiging, een verstoring van een eeuwenlange traditie, een ongepaste
inmenging in zaken, die sinds mensenheugenis tot de handenarbeid behoorden:
“Immers - de domme stoom verdrong de levende bezielde zeilkracht: vermoeide vuurstokers met
geblakerde gezichten en vuile roethanden vervingen de net in het wit geklede rappe gasten die als
katten in het want in diepe brede rijen het statige tuig instormden. Afsluiters en stoomleidingen
kwamen in de plaats van de weldoordachte snel en sierlijk uitgevoerde, vaak ingewikkelde
manoeuvres: koers sturen werd hoofdzaak en verdreef de belangstelling die vroeger alle opvarenden
bezielde bij weersveranderingen, stilte, onverwachte stromingen of bij akelige voorspellingen en
gunstige voortekenen…”
Zo werd aan het begin van de stoomvaart geschreven en gedacht over de verdwijnende glorie van de
eeuwenlange zeilvaart, want zeilschepen, dat waren nog eens schepen.
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In 1856 werd te Leiden de Kweekschool voor de Zeevaart opgericht. Daarmee kreeg de marine
een instituut tot opleiding van mindere schepelingen, zeg maar de lagere in rang. Jongens van
dertien tot zeventien jaar kregen er naast tucht en orde ook enige maritieme kennis en
vaardigheden bijgebracht, zodat zij als matroos een bestaan konden opbouwen.
Dit plan werd gerealiseerd met financiële steun van de gegoede burgerij, in een door het
Leidse gemeentebestuur beschikbaar gesteld oud pand als schoolgebouw en een door de
marine afgestane kanonneerboot voor instructie en praktijk. De opleiding werd later nog
uitgebreid met een oefenperiode aan boord van een oorlogschip.
De lessen werden gegeven door luitenants, opper-schippers en baksmeesters. Van de
leerlingen konden bij aanvang 9% niets, 15% slechts weinig lezen en schrijven, 17% konden
lezen, schrijven en een weinig rekenen, 35% konden lezen, schrijven en rekenen, en 24% was
vrij goed ontwikkeld.
Binnen zes maanden konden alle leerlingen lezen, schrijven en rekenen, en hadden kennis van
het tuig en artillerie, van touwsplitsen, knopen, enteren en roeien. Na hun opleiding werden zij
op opleidingschepen van de marine geplaatst of namen een baan bij de koopvaardij.
In 1914, na bijna zestig jaar, kwam er een einde aan de Leidse matrozenopleiding. In die
periode leidde de Kweekschool voor Zeevaart meer dan 13.000 jongens op, ruim de helft van
hen was afkomstig uit Leiden en omgeving.
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Uit het leven van Hr. Ms.”BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1891-10-08 pag. 3.

Marine.

Uit het leven van Hr. Ms.
“BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant
1895-07-04 pag. 2.

De SCHOUT-BIJ-NACHT, Directeur en
Commandant der Marine te Hellevoetsluis,

maaktbekend,

De officieren der zeemacht,
geplaatst aan boord van Hr. Ms.
wachtschip en logementschip
“BUFFEL” hebben den kinderen uit

dat er in den loop van deze of de
volgende week, door Hr. Ms. Rammonitor
“DRAAK”

onze gemeente in de kermisweek een
paar prettige uurtjes te meer
verschaft, door allen eenige malen

SCHIETPROEVEN

gratis in den draaimolen te doen

zullen gedaan worden met het zware

jongens en meisjes eene aangename

geschut,

daarbij liggende in het Noordergat bij de witte
ton no. 5 en vurende over de Ribben en Hinder,
even als zulks geschiedde den 17en en 18en Oc-

“toeren”. Dat vonden niet alleen de
verrassing, die wel een woord van
dank waard is, maar ook de ouders
waren zeer met het blijk van
welwillendheid ingenomen.

tober 1888 door Hr. Ms. Rammonitor “PANTER”
en Ramschip “BUFFEL”, zoodat het varen over
den Hinder en wellicht over eenigen afstand in
zee ten W.N.W. daarvan

onveilig

zou zijn.

der schietoefening zal een kanonschot

vlag gehesen worden,

welke na het einde der oefening zal worden neergehaald.

4401

De Schout-bij-Nacht,
Directeur

en Commandant voornoemd,

.

Mc Leod

Bron: Nieuwe Brielsche Courant
1891-07-12 pag. 6.
Te Ymuiden zijn, naar we vernemen,
negen bootsmansleerlingen van Hr.

Een half uur voor het begin

gedaan en een roode

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”

Ms. instructie-korvet “Nautilus” van
hunnen bodem achtergebleven. Twee
hunner zijn door de politie te
Amsterdam gearresteerd en werden
gisteren onder gewapend geleide
naar het wachtschip alhier
getransporteerd. Een deserteur van
het ramschip “BUFFEL” die meende,
dat zijn schip reeds geretourneerd
was, meldde zich hier vrijwillig aan.
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Uit: Rotterdams nieuwsblad.
Speciale uitgave Buffel en Hiswa
Woensdag 29 augustus 1979

Rotterdam erkende in 1973 vanaf de
eerste contacten over de Buffel dat het
om ’n uniek stuk scheepvaart-historie
ging en dat men er alles aan moest zien
te doen juist dàt schip te bewaren.
Temeer omdat Nederland heel weinig
heeft op dit gebied: er zijn wat kleine
binnenvaartschepen, vissersvaartuigen,
enkele stoomsleepboten, een stoomdirectievaartuig en een
motorreddingboot. Verder was er geen
museumschip van enig belang. Maar met
de Buffel kreeg Rotterdam – en
Nederland - de kans om er wèl een te
krijgen.
Er waren diverse redenen om zich juist
voor dàt schip in te zetten. In de eerste
plaats omdat de Buffel aan het begin
staat van de bouw van ijzeren
stoomschepen in ons land: als voorbeeld
voor vele, latere op vaderlandse werven
gebouwde vaartuigen. Verder was de
Buffel min of meer uniek: alleen Chili
heeft nog een (kleiner) ramtorenschip
“de Huascar” * en in de Den Helder ligt

* volgende maand een artikel over de Huascar

de zwaar verminkte Schorpioen (die als
zusterschip van de Buffel nog steeds
logementsruimte is. (ten tijde van dit
schrijven)
De Buffel was daarnaast een tastbaar
voorbeeld van de overgang van de
houten naar de ijzeren scheepsbouw,
één van de eerste dubbelschroefschepen ter wereld (met een voor een
deel nog authentiek interieur), één van
de eerste ijzeren, gepantserde
stoomoorlogsschepen van de
Koninklijke Marine en één de eerste
schepen ter wereld die met het
toendertijd nieuwe torengeschut werd
uitgerust. Bovendien verkeerde de
ijzersterke Buffel nog in een
uitzonderlijk goede staat.
Met elkaar waren dat redenen genoeg
om de Buffel “in leven te houden”. Bijna
zeseneenhalf jaar nadat Rotterdam
besloot om het schip naar zijn haven te
halen, wordt de Buffel voor de
zoveelste maal in dienst gesteld.
Ditmaal als een uniek museum: een
groots maritiem-historisch bezit.
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Het lied “WANT HET LEVEN WAS GOED OP DE BUFFEL”
(OP DE MELODIE VAN FIDDLERS GREEN)

REFREIN (NA ELK COUPLET)
Want het leven was goed op de Buffel, er gold een rechtvaardig regiem,
Ja vroeg uit de veren, dan wassen en scheren; dat was voor ons heren een crime
COUPLET 1
Je zette je zeevast en schrobde het dek, dat vond je geen last, want dat was toch je stek,
Je werkt je in’t zweet, je deed dat met plezier en vermaakte je daarna in’t bemanningskwartier.
COUPLET 2
Was jij een stoker, dan zag je heel zwart, het viertal vuren, daarvan deed jij een kwart.
Bracht de Buffel op stoom, kliefde dan door de zee en de andere stokers zongen jouw
chanty mee.
COUPLET 3
Vergat je te groeten, d’officier van de wacht, dan hielp geen gebed of excuus voor de
nacht;
Je ging krom in de boeien, de provoost bracht je weg, je sliep in’t vooronder, je had
gewoon pech
COUPLET 4
De daag’lijkse kost, kapucijners en snert, de luchthappers buiten, die waren alert,
Werkten op volle toeren, deden extra hun best, tot het weer rook naar zeelucht, ten
lange lest.
COUPLET 5
Dit was het relaas van een zeeman in rust, die vaart nu niet meer, langs de Neerlandse
kust,
Hij denkt nu met weemoed terug aan die tijd, waar je man werd voor ’t leven, zonder
enig spijt.
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Buffel gedicht
Veertien jaar
De middelste van zeven
Thuis heeft hij het zwaar
Hij houdt niet van het boerenleven
Al vroeg gaat de wekker
De oogst moeten van het land
Met zijn vader op de trekker
Maar in gedachten bij de advertentie in
de krant
“Kom bij de Marine
Verdedig je land!
Alleen met orde en discipline
Zijn we voorbereid op de “vijand”
’s Avond bij het eten
Neemt hij zijn besluit
Zijn ouders moeten het weten
Vóór zijn 15e gaat hij het huis uit!
Elke nacht een droom
Wijdse zeeën bevaren

15

Knopen leggen, communicatie, zwemles
Dát zijn dingen die hij wil leren
Bijna vijftien jaar
Klaar voor het matrozenwerk
Het leven als Zeuntje valt hem zwaar
Maar in zijn brieven naar huis houdt hij
zich sterk
Heel vroeg gaat de wekker
Tafels dekken voor de mannen
Ook al voelt hij zich niet lekker
Sjouwen met potten en pannen
Zeuntje! Kom hier!
Je werk is niet af!
Weer krijgt hij van de onderofficier
Een ongenadige straf
Waarom wordt hij zo gepest?
Hij kan er met zijn hoofd niet bij
Hij doet toch altijd zijn best?!
Was hij maar weer thuis, op de
boerderij.

Machines stampen op stoom
Zilte zeelucht in je haren
Stoommachines, kanonnen, schietles,
Koers uitzetten en navigeren,

Gedicht van Carin Ottevanger
Maart 2021
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Scheepstermen door Piet Gardenier
Opbakken/Afbakken
Het zeuntje dekt de bakstafels en na het eten ruimt hij de
bakstafels af.
Steken, storm afrijden
Het schip met de kop op de wind houden bij zwaar weer.

“Een blauwe hap”
Indische maaltijd (populair bij Marine mensen).
door Ed Wijbrands

