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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Eindelijk: we mogen weer bezoekers ontvangen op onze Buffel.
De eerste gasten hebben 5 en 6 juni al genoten van de zon aan het dek en verhalen
van gastvrouwen en gastheren.
Er worden weer nieuwe activiteiten gepland en de organisatoren hopen op jullie
medewerking.
Meld je aan op Toprooster, want we kunnen alle medewerking gebruiken.

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

Foto’s omslag: Jan Engelblik - De Buffel is weer open - Bewerkte foto’s van de vestingdagen
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“Van het bestuur”

Bestuursmededeling

05-06-2021

Beste Buffelaars,

Buffel vanaf zaterdag 5 juni weer open voor publiek.
Musea mogen m.i.v. 5 juni weer open voor publiek. Dus er komt weer
leven in de Buffel. Uiteraard zijn er nog wel beperkingen, zoals de
bekende 1.5 meter afstand, mondkapje dragen en bezoekers worden
verzocht te reserveren. Informatie over de toegangsvoorwaarden kun je
vinden op de website van de Buffel. Natuurlijk ook mijn oproep, kom uit
de “winterslaap” en meld je aan op Toprooster als gastvrouw, gastheer,
horeca, of kassa.
Want zonder jullie kan de Buffel niet open zijn.

Lidmaatschap Museumvereniging
Op maandag 31 mei heeft de auditor van de Museumvereniging het
onderzoek naar de kwaliteit van onze museumorganisatie in spé
afgesloten. Dit met positief gevolg. Dit betekent dat in september 2021
door de Museumvereniging een besluit wordt genomen over het door ons
bestuur aangevraagde lidmaatschap en wij als erkend museum mogelijk

- vervolg op pagina 3
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voor het einde van dit jaar gebruik kunnen maken van de
rechten en diensten die de Museumvereniging biedt en wij
in 2022 ook de Museumjaarkaart kunnen gaan voeren.
Heel goed nieuws dus, want dat betekent dat we ook cvan
andere musea collectiestukken kunnen gaan lenen. O.a. zijn er heel
interessante stukken in het Maritiem Museum Rotterdam m.b.t. op de
Buffel. Maar ook op wapengebied kunnen we dan o.a. beroep doen op de
collecties van het Marine Museum in Den Helder en Nationaal Militair
Museum in Soesterberg. Ons bestuur dankt de (mede) Buffelaars voor hun
inzet om dit resultaat tot nu toe te bereiken. Supertop!!
Tom Wensink
Voorzitter
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Van activiteitencommissie: Irene Peeman, Agnes Hoekstra,
Wil De Filippi, Piet Weggeman, Ronald Westmaas,
coördinator Will Wiegel
In juli en augustus wil de activiteitencommissie elke zondag in deze
maanden voor de toeristen en Hellevoetse bevolking een 2e hands
markt op het dek organiseren.
We denken aan twee kramen

Dus geef je op bij: Will Wiegel of in
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Geef je snel op, dan kunnen we op tijd gaan plannen!
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Bij deze een oproep aan alle Buffelaars om een zondag een kraam te
bemensen.
Verder hebben we natuurlijk hulp nodig bij het klaarzetten van alle spullen.
We hebben heel veel platen, boeken, puzzels en andere leuke
attributen voor een klein prijsje te koop.
Leuk voor de toeristen als hun boek uit is, kunnen ze bij ons een
ander boek scoren.
En….leuk voor de kas van de Buffel.
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“De pen”
Door Hugo van Zeil

Hallo ,
Voor de nieuwsbrief heeft Corrie Engelblik

machinist geplaatst bij de Mijnen-dienst

mij gevraagd een stukje te schrijven. Wel, ik

en wel op het schip

ben Hugo van Zeil. Ik ben 74 jaar, al lang

“Hr MS Roermond”. Deze mijnenveger

getrouwd met Anja ( ook vrijwilliger. Ze

was omgebouwd ,

helpt vooral bij partijen en kinderfeestjes )

kon niet meer vegen

Ik heb twee kinderen: een zoon, die met

,maar had een

vrouw en twee kinderen woont en werkt in

duikers-team,

Schotland ( we hebben ze al anderhalf jaar

commando’s, aan

niet meer lijfelijk gezien, corona ! ) en een

boord met de

dochter, die woont en werkt in Nootdorp.

daarvoor nodige

Ik ben geboren in Batavia en als kleuter

apparatuur, zoals bv. een decompressie-

opgegroeid in Venezuela. Rond mijn tiende

tank. Half 1969 ben ik overgeplaatst naar

jaar ben ik in Rijswijk ZH komen wonen,

een in ombouw zijnde mijnenveger “Hr

waar ik na de lagere school naar de

MS Dokkum”. Deze mijnenveger is

middelbare school ben gegaan. Na mijn
technische opleiding in Rotterdam ‘’moest’’
ik vrij snel in militaire-dienst bij de Kon.
Marine . In aug 1968 moest ik mij melden
in Hollandse Rading, bij Hilversum, voor de
eerste militaire vorming. Daarna nog via de
Erfprins kazerne in Den Helder naar
Amsterdam. In de zgn TOKM kazerne bij
Kattenburg ben ik machinist geworden. Bij

omgebouwd van veger naar mijnen-jager

deze kazerne lag het ram-toren-schip de

( Dit was het prototype voor de huidige

Buffel, als logement schip, voor mensen

mijnen-jagers). Een mijnen-jager zoekt,

die, bv. in de weekenden, de wacht hadden

dmv sonar, de mijnen voor zich uit,

. Na deze opleidingen ben ik als korporaal

- vervolg op pagina 6
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“De pen”
Door Hugo van Zeil - vervolg
terwijl een veger eigenlijk eerst over de mijn

op mijn 63,5 jaar met pensioen gegaan.

heen vaart . Eind mei 1970 ben ik afgezwaaid

Eerst heb ik een poosje geen andere dingen

en direct daarna bij ICI Holland, in de buurt

gedaan dan genieten van het niet meer

van Rozenburg, gaan werken. Ik woonde

moeten deelnemen aan het toch wel erg

toen weer in Rijswijk bij mijn ouders.

drukke werkzame leven. Op een zeker

Dagelijks ging ik met een ICI-bedrijfsbus

moment hoorde ik dat Arie vd Ban een plan

vanuit Den Haag naar ICI via de pont

had om iets met het ramtorenschip ‘’Buffel’’

Maassluis -Rozenburg. Met hulp van ICI heb

te gaan doen. Naar Hellevoetsluis halen !

ik in Hellevoetsluis een flat kunnen huren en

Hij was op zoek naar vrijwilligers. Bij een

ben ik in sept 1971 met Anja getrouwd.

presentatie van Arie, over de plannen met

Sindsdien wonen we in Hellevoet-sluis . Bij

het schip, heb ik mij aangemeld als

ICI heb ik vele functies binnen de centrale

vrijwilliger. Het schip de Buffel is een oude

onderhouds-organisatie ,WED, gehad. De

bekende voor mij, ik heb er tenslotte ooit

laatste functie op de site van ICI-Rozenburg

op geslapen! Ik speel er nu gastheer en daar

was chef maintenance en engineering op de

waar ik kan helpen met alles en nog wat.

polypropyleen fabriek. In die periode is de

Ook kan ik bezoekers wel eens wat

petrochemie wereld enorm gaan bewegen .

vertellen over het leven bij de marine en

ICI heeft diverse fabrieken verkocht en/of

het verleden van het schip. Met een aantal

laten samen gaan met andere bedrijven. Zo

mede vrijwilligers doe ik ook, om beurten,

is de polypropyleen fabriek toen een BASF-

het openen en sluiten van het schip op de

fabriek geworden. Na een joint-venture van

dagen dat de Buffel open is voor

BASF met SHELL werd ik overgeplaatst naar

onderhoud, museum bezoek of andere

een polypropyleen fabriek, Basell, bij de site

activiteiten. Als afsluiting hoop ik, dat we

van SHELL op Moerdijk. Ik heb nog ruim tien

weer snel naar normaal gaan en we elkaar

jaar heen en weer van H’sluis naar Moerdijk

weer op de Buffel kunnen ontmoeten en we

gereden. Als verantwoordelijke voor het

verder kunnen met het museum schip,

organiseren en uitvoeren van onderhoud,

zodat de Buffel nog lang behouden mag

modificaties en volledige onderhouds- stops

blijven voor Hellevoetsluis.

van de fabrieken op Basell-Moerdijk ben ik
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De triple expansie machine

Het werkpaard van de 20e eeuw

De Triple Expansie stoommachine bezit
een hoge, middel, en een lage drukcilinder
zodat elke cilinder 1/3 van de arbeid moet
verrichten.

De stoom stroomt eerst in de
hogedrukcilinder, dan in de middeldruk
cilinder en daarna in de lage drukcilinder
Men laat bv. stoom van 12 bar en 188º C in
de hogedrukcilinder toe. Die expandeert
daar dan vervolgens naar een druk van 8
bar en daalt naar een temperatuur van
170º C onder afgifte van energie aan de zuiger.
Dan stroomt de stoom vervolgens naar de middeldruk cilinder die een grotere inhoud
heeft dan de vorige, en expandeert daar naar een druk van 4 bar bij een temperatuur
van 143º C.
De stoom vervolgt dan zijn weg naar een nog grotere cilinder, en heeft daar nog genoeg
druk over om arbeid te verrichten. Er blijft daar dan uiteindelijk 0,2 bar over bij een
temperatuur van 60º C.
Bij de arbeidsslag zullen de druk en temperatuur verlagen maar het volume toenemen.
Hier werkt de algemene gaswet van Boyle-Gay-Lussac, want stoom is een gas
P1 x V1 = P2 x V2
T1
T2
Waarin P staat voor druk, V voor volume en T voor temperatuur
En vervolgens als laatste stap gaat de stoom naar een met koud watergekoelde
condensor om daar in volume 1700 maal te verdichten en over te gaan in water.
Hierdoor ontstaat er een onderdruk.
- Vervolg op pagina 8
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De Triple Expansiemachine was, voor de scheepvaart, een verticale schuivenmachine. Dat
betekent dat de stoomtoevoer naar de betreffende cilinder, mbv een schuif werd
geregeld. Dit waren aanvankelijk bakschuiven waar de verse stoom buitenom stond en
de afgewerkte stoom aan de binnenzijde werd afgevoerd, maar later werden ook
cilindrische schuiven gebruikt teneinde een betere drukontlasting op de schuiven te
verkrijgen.

Verticale machines
De hartlijnen van de cilinders liggen in een verticaal vlak, gaande door de as.
In de meeste gevallen is het hoofdwerktuig aan boord van schepen
een verticale machine
De as ligt in de lengterichting van het schip en onder de cilinders,
terwijl op het verlengde van de as, dat bij het schip uitsteek, de
schroefas is bevestigd.

Kleppen en schuivenmachines
Men noemt de machine een kleppenmachine, als de toelaat van de verse stoom en de
afvoer van de afgewerkte stoom geregeld wordt door kleppen. Op de Buffel staat een
Lentzkleppen-machine met een vermogen van 510 Ipk.
- Vervolg op pagina 9
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De stoomschuif wordt bewogen door een excentriek, dat is een ronde schijf, die
excentrisch of ”uitmiddelpuntig” op de krukas is bevestigd.
De ronddraaiende beweging van de as wordt door het excentriek, de excentriekstang
en de stoomschuifstang veranderd in een rechtlijnige, heen en weergaande
beweging van de stoomschuif.

De excentriek is bedoeld om de stoomschuif
te laten bewegen, en stoom toe te laten
naar de cilinder.

De Triple Expansiemachine bleek een zeer betrouwbare machine te zijn. Redelijk
eenvoudig te bedienen door één man en in de loop der jaren ook snel te
construeren. Tijdens WOII, gedurende de konvooivaart op de Atlantische Oceaan
naar Moermansk, werd dit type stoommachine veel toegepast. Ze werden
ondermeer geplaatst in de zg Liberty vrachtschepen die gemiddeld één per drie
dagen door de vijandelijke onderzeeboten tot zinken werden gebracht. Maar in de VS
bouwde men een compleet nieuwe in twee dagen. In de laatste maanden van de
oorlog werd in San Diego zelfs een complete Liberty in één dag gebouwd!

Barend
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron :Nieuwe Brielsche Courant 1897 -09-05 pag. 5.
Koninginnedag Hellevoet
Aan de Kanaaloevers vroeg een ander feestbedrijf de aandacht. De jongens van
Hr. Ms. “BUFFEL” zouden zich daar in het roeien met elkaar meten. Overbodig
bijna, te zeggen, dat eene massa nieuwsgierigen langs den Kanaalweg geschaard
was, om getuigen te zijn van de krachtsinspanning en de geoefendheid der
Jantjes. Jammer, dat de wind in hevigheid toenam en der riemenstuwkracht
zeer hinderlijke tegenstand bood. Toch roeiden zij er flink op los en naderden
het keerpunt en het punt van afvaart met benijdenswaardige snelheid. Luide
bravo’s vielen dezen jeugdigen dapperen ten deel en niet minder fanfares den
overwinnaars. Maar niet alleen om zegenvierenden fafarens toe te schetteren
was de kapel van Hr. Ms. “Amstel” in de nabijheid en in het herfstgroen
gezeten, maar in de eerste plaats om door populaire marschen en lichte
feestmuziek de gezelligheid te verhoogen, de pauzen te veraangenamen en
zelve lof te oogsten voor de wijze, waarop zij die taak onder bestier van den
torpedist 1e kl. Hameling ten uitvoer bracht. Een lachwekkend slotnummer van
den roeiwedstrijd werd geleverd door een snelvaart met washtobben. Dat
menig stuurman in zijn` edelen ijver, onhebbelijk vaartuig, -- waarbij de holle
boomstam der Germanen een speeljacht is! – duikelde en door zijne capriolen
het publiek tot lachsalvo’s dwong, wil men zeker gaarne op goed geloof
aannemen.

10
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De wat oudere Nieuwediepers onder ons

In die periode was het Wachtschip een

weten vast nog wel dat er een Wachtschip

houten schip, een oud fregat en afgetuigd.

van de marine voor het KIM lag zoals

Het werd gebruikt als depotschip voor

bijvoorbeeld de Hertog Hendrik en de

diensten aan de wal.

Neptunus. Het Wachtschip heette vooral

Sic transit gloria mundi: het fiere fregat, dat

een voorbeeld schip te zijn, met orde, regel

ooit over de zeeën voer ter ere van de

en tucht, zodat de vlag van de schout-bij-

Nederlandse Marine, en dat, volledig

nacht met ere in de top wapperde. En

opgetuigd, ooit een schilderachtige aanblik

verder was er veel ceremonie met natuurlijk

heeft opgeleverd.

eeuwenoude marinetradities zoals de

Later hebben dat soort fraaie schepen plaats

saluutschoten. Vooral in de 19de eeuw was

moeten maken voor de toen moderne, veel

er altijd wel een reden om regelmatig de

minder schilderachtige pantserschepen.

donderende saluutschoten over het

Maar dat moderne gaf aan boord weer een

Nieuwediep te laten klinken. Want als

enorme vooruitgang aan ruimte. In die tijd

bijvoorbeeld het oefeneskader op de rede

stond op de kade een klein houten

ten anker ging werden met het Wachtschip

gebouwtje waarin de toestellen stonden

de gebruikelijke saluutschoten gewisseld.

voor de telegrafie zonder draad zoals die

En als een schip voor een reis vertrok of als

toen werden genoemd, men seinde "door de

een schip weer op de rede van het Marsdiep

lucht", met het Wachtschip te Amsterdam.

thuisvoer of bij hoog bezoek; altijd waren er
wel saluutschoten te horen.

In de 19de eeuw markeerde april 1879 een
einde van een tijdperk in de geschiedenis
van de Koninklijke Marine want Zr. Ms.
Wachtschip Kortenaer ging naar de sloop en
werd vervangen door Zr. Ms. fregat met
stoomvermogen Adolf Hertog van Nassau.
Het einde van een tijdperk, want de

Het houten wachtschip Hr.Ms.Neptunus
op de vertrouwde ligplaats in de
haven ter hoogte van het Koninklijke

Kortenaer was het laatste linieschip van de
marine, een monument van vergane glorie.
Het was natuurlijk goed dat de houten

Instituut voor de marine (foto uit circa 1900)

- vervolg op pagina 12
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wachtschepen verdwenen. Met hun

administrateurs en voor jongens,

ongezonde lage verdiepingen, en het

lichtmatrozen en machinisten.

hout dat aan rotting onderhevig was en

Maar hoe goed ook ingericht, het bleef een

met het moeilijk te verwijderen

gebrekkige imitatie van een verblijf of

ruimwater dat zo makkelijk in het hout

kazerne aan de wal. Een schip, onttrokken

drong. Hoewel een houten schip wel

aan de dienst, en daarna tot Wachtschip

minder gehorig was en de temperatuur

ingericht was op zich zelf uniek. Maar het

gelijkmatiger bleef, want hout geleidt

gebrek aan ruimte bleef bestaan, met

warmte slecht, ijzer doet dit wel. Maar

slechte ventilatie in de diverse ruimten,

in een ijzeren Wachtschip waren meer

het gebruik van privaten op het schip, het

licht en luchtopeningen, maar dat schip

niet kunnen luchten van kooigoederen, het

was weer eerder vochtiger en dat vocht

niet kunnen waarnemen van daglicht, het

bleef in het schip, als er niet

gemis aan behoorlijke verlichting door de

geventileerd werd. In ieder geval, het

verlichting met lantaarns en kaarsen, en

nieuwe Wachtschip Adolf Hertog van

warmte door kolenstook, en het moeilijk

Nassau had een fraaie kajuit voor de

schoonhouden van de grillig gevormde

commandant, een krijgsraadkamer,

verblijven en bergplaatsen. Zo ontstonden

acht hutten voor de officieren en drie

allerlei situaties als een vlot naast het

verblijven voor de wel meer dan

schip om zich in de openlucht te reinigen,

honderd onderofficieren, verder waren

provoosten aan de wal, en het gemis van

er verblijven voor aspirant-

een exercitieplaats. Voor de manschappen
was het grootste gemis een eigen kantine.
Bij koninklijk besluit van 30 augustus 1892
werd bepaald dat met ingang van 1
oktober 1892, de commandant van het
Wachtschip te Willemsoord belast zal zijn
met de betrekking van havenmeester der
marine te Den Helder. Het traktement voor

Wachtschip

hem werd vastgesteld op f 2300,- gulden

Hr.Ms. Neptunus in de jaren 1960.

per jaar. Tevens werd bepaald dat de
- vervolg op pagina 13
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functie van eerste havenwachter met ingang van genoemde datum verviel en werd
vervangen door die van adjunct-havenmeester.
Bron: Aan boord alles wel.
Den Helder en de Koninklijke Zeemacht in de periode 1850-1915
Helderse Historische vereniging

De Buffel gaat weer open, dus er werd en wordt hard gepoetst!

13
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De taal van de zeevaart.
Het is alweer een aardig pikheetje geleden dat ik de koopvaardij verliet en een baan aan
de wal kreeg, waar ik de rest van mijn carrière in ben blijven werken. Maar toch betrap
ik mijzelf erop dat ik regelmatig uitdrukkingen blijf gebruiken die gangbaar zijn in het
zeemansleven. Zodra ik aan boord van een schip stap is het geen koffietijd meer maar
pikheet. Of een beetje smalend oordelen over een boot als een ”Kop en Kont bootje”.
Hieronder volgt nu een kleine bloemlezing van uitdrukkingen in de zeevaart ,die mij
invallen, voor een deel uit eigen koker en een deel uit Encyclopedie van de Zeilvaart.
Om maar gelijk voor gaats te brengen, (direct te beginnen):
Pikheet: Een rustpauze voor bakkie koffie of thee met naar chloor smakend water.
’s-Morgens van 10:00 tot 10:15 en in de namiddag van 15:00 tot 15:15.
Maatschappij V.N.S.: Voor Niks Sjappelen
Kanker niet maar werk: gangbaar op de ”Kerk” schepen van bovenstaande
maatschappij
Zaligmaker: Personeelschef locatie Hoofdkantoor. Die jou, terugkomend van een reis
van 4 of 5 maanden, aangaf dat je onmiddellijk met verlof ging! Maar over 24 uur weer
aan boord moest zijn voor de Kustreis. Maar dan meneer gaat u werkelijk enige tijd met
verlof. Nou ja, dat pikte je dan maar. Bij terugkomst van de kustreis was het regelmatig:
Helaas meneer, er zijn wat problemen bij uw aflosser thuis, dus u wordt verzocht de
grote reis weer mee te gaan.
Baas: De Scheepstimmerman aan boord.
Ouwe: de Gezagvoerder
Chief: de Hoofdwerktuigkundige
Stuur: een Stuurman
Meester: een werktuigkundige
Sparks: Marconist
Pil: de dokter. Was verplicht bij meer dan 12 passagiers
Boots: Bootsman
Hofjood: Hofmeester
- Vervolg op pagina 15
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Hoge druk: Gezagvoerder, Hoofdwtk en 1e Stuurman
Elec: Elektricien (vaak de 4e wtk)
Baar: Iemand die zijn eerste reis maakt
Achtervaren. Het schip missen door te laat van de wal terug te komen

een baar

Chinese wacht lopen: Geen 4 op en 8 af maar langere wachten lopen.
Chinese brief schrijven: Gaan slapen. Te kooi gaan
Porren: De opkomende wacht wakker gaan maken.
Ellenbogenstoom; Op handkracht (“Armstrong Patent” in het Engels)
Averij oplopen: Geslachtsziekte oplopen
Bordeelsluipers: Super mode-achtige schoenen

Achter Kaap Kont liggen

Achter Kaap Kont liggen: Thuis bij Moeder de Vrouw slapen

De KJCPL: de Never Come Back Line. Vaak was je wel twee jaar onderweg en kon je
gelijk op studie voor je volgende staatsdiploma vanwege voldoende praktijkjaren.
Iemand op 4 streken houden. Iemand in de gaten houden. (Voorrangsregel op zee:
Boot die over SB minder dan twee streken achterlijker dan dwars oploopt heeft
voorrang. Daarom hou je hem voor alle zekerheid op 4 streken achterlijker dan dwars,
zodat hij moet wijken)
Schoot an: Borrel tijd
Heilige dagen: Overgeslagen plekken bij tjetten (verven) of teren
Dichtvaren. Volledig op iemand vertrouwen.
Knippen en scheren: Onderwaterschip schoonmaken van aangroei.
Barring: Bagage, uitrusting die men meeneemt aan boord.
Boerennacht: Ononderbroken nachtrust
Boerenknoop: Verkeerd gelegde knoop
Oude wijvenknoop: Verkeerd gelegde platte knoop
Afnokken: Ophouden met werken

Barring

Vastwerken: Einde werktijd
Admiraalsbocht: de motorsloep in een ruime fraaie bocht langszij brengen.
Gifmenger: de Kok. Ook wel Kanebraaier, Chef
Hemelloods: Een geestelijke

- Vervolg op pagina 16
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Goudvink: Iemand met veel gouden strepen op zijn uniform
Drossen: Deserteren
Mannetje/Vrouwtje: Algemeen : Twee vlakken die in elkaar passen zoals bv een
Pen/Gat verbinding.
Kaairat: Jonge vrouw die bij nacht en ontij op de kade rondzwerft op zoek naar
klandizie.
De Jonas: Iemand aan boord die ongeluk zou kunnen brengen (van Jonas in de
walvis)
Jonassen:Iemand overboord zwiepen
Knobbelig zeetje: Korte golfslag
Kombuis: Keuken aan boord
Kommaliewant: Eet en drink gerei
Een Jammer: een oud en slecht onderhouden schip
Kanaalkoorts: Thuisvarend, in het Engelse kanaal, wordt iedereen nerveus.
Katje: Maandgage
Mandieën: Onder de douche gaan
Pendek: Onderbroek
Paaltje pikken: Met de boeg van het schip bij zware zeegang in een golf stoten.
Wacht te kooi: Vrij van wacht

Wacht te kooi

Pakkie deftig: Het nette en schone pak om te gaan stappen
Irish Stew,ook wel Rotmok : Samengesteld uit restanten vlees uit de vrieskamer
Portland cement: Maaltijd van bruine bonen
Berenlap: Taai rundvlees

- vervolg op pagina 17
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Sterf op straat worst: Cervelaatworst. Plenty aanwezig. Lang houdbaar!!!
Vrieskip: Zondagsmaal: Kip met meer vries-dan vlieguren
Vetslof: De Juskom
Iets voorgaats halen: iets klaar leggen
Psalmzingen: Schuren van houten dekken bij voorkeur op Zondag. Vaak onder
het zingen van een psalm met een traag ritme.
Psalmboek: Zandsteen gebruikt bij het psalmzingen
Schollekop: Scheldnaam. Ook wel Scheveningse schollekop
Shanghaaien: Ronselen van zeelieden in de 18e 19e eeuw
To-Blocks zitten: Het niet meer zien zitten
Torn-toe maken: Verplicht 2 uur overwerk maken, na je zeewacht. Deze uren
spaarde je dan op om je studieverlof te kunnen betalen, want in die studietijd
keeg je geen gage
Walslurp: Iemand van de wal
Vetloods: Machinekamer
Zwarte koor: Machinekamer personeel
Opgetuigd fregat: Overdadig aangeklede dame

Barend

Het opgetuigde fregat
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Corona gaat weg…………...
Maar het onderhoud blijft.

Foto: Wil De Filippi

door Ed Wijbrands

