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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Zijn jullie allemaal al gevaccineerd tegen Covid 19? Gezien onze gemiddelde leeftijd
zullen de meeste van ons al een oproep gehad hebben. Hopelijk kunnen we dus aan
het eind van deze maand gelukkig weer actief worden op de Buffel.
Ter voorbereiding van de heropening zijn er de extra schoonmaakdagen op dinsdag
11 en 18 mei.

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

Foto’s omslag: Jan Engelblik
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“Van het bestuur”

Bestuursmededeling

01-05-2021

Beste Buffelaars,
Het seizoen 2021 staat voor de deur. Net als andere musea hopen wij op korte
termijn weer open te kunnen voor publiek. Maar dat hangt, zoals bekend, af van de
besluitvorming door de Overheid. Zoals het er nu naar uitziet is het te verwachten
dat wij medio mei weer voor het publiek open kunnen gaan. Wij hopen dat dit met de
Pinksterdagen ( 23 en 24 mei ) zal kunnen. Omdat veel mensen hun vakantie in
Nederland zullen gaan doorbrengen kan het een goed toeristisch seizoen worden.
Veel van jullie hebben inmiddels hun eerste vaccinatie gehad waardoor de risico's van
besmetting door het Coronavirus zeer beperkt zullen worden. Als bestuur hopen we
dus dat een ieder zich dan weer enthousiast wil inzetten om actief te zijn op de
Buffel. Als bestuur hopen we weer op enthousiaste aanmeldingen op Toprooster. Kun
je je niet aanmelden omdat je het wachtwoord bent vergeten, geen toegang kunt
krijgen, meld je dan via de mail aan. Dat kan via info@debuffel.nl of
roosterplanner.buffel@gmail.com. Als je hulp wilt hebben met het aanmelden neem
dan even contact met mij op 06-13238685

Voorbereidingen om open te kunnen gaan
Op dinsdag 11 en dinsdag 18 mei ( vanaf 10.00 uur) zijn er in samenspraak met
Will Wiegel ( vakcoördinator beheer) en Wil De Filippi ( vakgroepcoördinator
exploitatie) twee dagen ingepland om de Buffel weer op orde te krijgen. Dat betekent
dat alle ruimten, hutten e.d. goed moet worden schoongemaakt en weer "toonbaar"
voor het publiek moeten worden gemaakt. Dus het het verzoek is om je aan te
- vervolg op pagina 3
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melden om daarbij te helpen. Dat kan via Toprooster of door contact op te nemen
met Will Wiegel 06-4812 5102. Vast bedankt voor je hulp. Overigens kun je op elke
maandag sowiezo terecht om bij tal van zaken te helpen. Ook daarvoor kun je je
aanmelden via Toprooster.

Horeca en marketing
Zoals alle musea heeft ook de Buffel het financieel moeilijk. Onze nieuwe keuken,
voorheen pantry, is al geruime tijd klaar maar die hebben we nog steeds niet
kunnen gebruiken. We hopen dus in 2021 weer wat geld in kas te krijgen doordat
mensen hun party op de Buffel willen houden en het dekterras in de
zomermaanden goed wordt bezocht. In de komende weken gaan wij als bestuur aan
de slag om e.e.a. goed georganiseerd te krijgen. Heb jij interesse om daarbij te
helpen neem dan contact met ondergetekende op.
Dit was het voor nu even. Ik hoop jullie spoedig weer te zien op de Buffel.
Tom Wensink
Voorzitter
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De “Huáscar” is een gepantserd
ramtorenschip, in 1866 in Engeland
gebouwd voor de marine van Peru. De
Peruaanse marine betaalde iets meer dan
£81,000 voor het schip. Zij was het
vlaggenschip van de Peruaanse Marine en
nam deel aan de slag om ’Pacocha’ en was
actief tijdens de oorlog in de Pacific
(1879–1883) en uiteindelijk toegevoegd aan
de vloot van de Chileense Marine. Vandaag
de dag is zij een van de weinige nog
bestaande Ramtorenschepen uit deze
periode (naast de Buffel en Schorpioen in
Nederland). De “Huáscar” is gerestaureerd
en nu in gebruik als museum schip. Het
schip is vernoemd naar de 16e -eeuwse Inca
koning Huáscar (1490 – 1533).
Gebouwd in 1864-1866 op de scheepswerf
van Laird Brothers in Birkenhead, England,
en te water gelaten op 7 oktober 1865, de
Huáscar was een geavanceerd
ramtorenschip speciaal ontworpen voor
export naar Perú. Zij was een van de vele
gebouwde pantserschepen van haar
generatie om daadwerkelijk deel te nemen
aan oorlogvoering op zee. Keer op keer
bewees het schip zichzelf als een robuust en
goed, tegen vijandelijk vuur beschermd
oorlogsschip .

Technische details:
De bewapening van de Huáscar’s bestond
o.a. uit een draaibare geschutstoren met
twee Armstrong kanons. De geschutstoren
was geplaatst in de midden van het schip
tussen brug en voormast op een
gepantserde (4,5 cm) positie in een gesloten
“quarterdeck” die zich uitstrekte van de
brug naar de boeg. De zwaar gepantserde
toren was een ‘Coles-model’ en veel in
gebruik op vergelijkbare Engelse
oorlogsschepen, In de toren stonden twee
Armstrong 10″ 300-pdr , speciaal voor de
Engele marine ontworpen kanons. Deze
opstelling was een succesvol ontwerp van
‘Captain Cowper Coles’, officier bij de Royal
Navy.
Het schip was gebouwd met een
scharnierende zijboordconstructie die
neergeklapt kon worden om de kanons af
te kunnen vuren, een standaard constructie
in de zestiger jaren van de 19e eeuw. Het
schootsveld werd behoorlijk gehinderd door
- Vervolg op pagina 5
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de voormast en zijn verstagingen bij het

omdat er ook gestreden werd om de

afvuren over de boeg. Bij latere

rechten op het winnen van zout en koper in

aanpassingen van het schip zijn de

het kustgebied. De Chileense marine

voormast en zijn verstagingen dan ook

besliste uiteindelijk de strijd. De export van

verwijderd.

salpeter bleef tot in de Eerste Wereldoorlog

De “Huáscar” was uitgerust met een

Chili ‘s belangrijkste bron van inkomsten.

indrukwekkende ramsteven welke zichzelf

Niet geheel onbelangrijk Salpeter uit Chili

al eens had bewezen in een aantal

stond bekend als het allerbeste (zuiverheid),

confrontaties met vijandelijke schepen.

bovendien het hoofd bestanddeel van

Benedendeks, in het ketelruim, was het

buskruit.

schip uitgerust met vier kolengestookte

Alleen die landen met een volledige controle

ketels, die stoom leverden voor een ‘Penn

over, met name de kustwateren waren

Trunk’ machine die een enkele schroef

verzekerd van een noodzakelijke aan - en

aandreef. Op haar topsnelheid van 12

afvoer van troepen en voorraden naar

knopen kon de Huáscar zich meten met de

strategische locaties aan de kust.

‘world class’ pantserschepen uit haar tijd.
Salpeter Oorlog:
De Salpeteroorlog of de Pacific-oorlog of
Oorlog van de Grote Oceaan was een
oorlog tussen Chili enerzijds en Peru en
Bolivia anderzijds die woedde van 1879 tot
1884.
Belangrijk voor Bolivia was het stuk land,
de toenmalige provincie “Litoral”, dat
grensde aan de Stille Oceaan. Na de oorlog
verloren beide landen (Bolivia en Peru) het
mineraalrijke gebied aan de Chilenen. Deze
oorlog wordt de Salpeteroorlog genoemd

Gedurende het eerste jaar van de oorlog
was de Chileense strategie vooral gericht op
het vernietigen van de Peruaanse marine
vloot.
Het Peruaanse, ramtorenschip “Huáscar”
voerde op zijn beurt verschillende aanvallen
uit op Chileense marineschepen, havens
en onderschepte diverse schepen, die
voorraden aanvoer-den van uit Chileense
havens. Deze aanvallen waren zo succesvol
dat de “Huáscar” gedurende vijf maanden
wist te voorkomen dat Chili voet aan wal
kon zetten in Bolivia en Peru. Elke poging
om troepen aan land te zetten mislukte
- Vervolg op pagina 6
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omdat de “Huáscar” de gehele

Chileense marine. Het gepantserde

Chileense marine buitengaats onder

ramtorenschip “Huascar” is tegenwoordig

controle wist te houden.

weer geschilderd in de kleuren die tijdens

Verschillende acties werden door de

de tijden van ‘Queen Victoria of England’

Chileense marine uitgevoerd om de

gebruikelijk waren. Het schip is

“Huáscar” tot zinken te brengen,

gerestaureerd naar de situatie aan boord

maar allen zonder succes.

toen het schip uit dienst werd genomen bij
de Chileense marine in 1897. Haar
bestaande uitstraling is nogal afwijkend
van de oorlogsschepen, gebouwd op
Engelse scheepswerven in 1865 en de
“Huascar” die in actie kwam tijdens de slag

De Esmeralda(L) in gevecht tegen de Huascar (R)
in de zeeslag van Iquique.

om Angamos. Bovendien is deze Chileense
“Huascar” zeker niet de authentieke
De Huáscar na Angamos:
De in beslagname van de Huáscar
was meteen het einde van de

“Huascar” die zij eens was. Zij is nu een
drijvend museum in de havenstad
Talcahuano (Chili).

Salpeter oorlog. De “Huáscar” werd
na reparatie toegevoegd aan de

- Vervolg op pagina 7
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De triple expansie machine

Het werkpaard van de 20e eeuw
Scheepsmachines waren tot omstreeks 1850, tot
op enkele uitzonderingen na, lage-drukmachines
met een stoomdruk van ca 2,5 bar en een
temperatuur van 127 ºC. Door verbeteringen van
het condensatie systeem, waardoor het
ketelvoedingwater zuiverder werd, kon met
hogere temperaturen worden gestookt, waardoor
stoomdrukken van 12 bar en een temperatuur
van 188 ºC mogelijk werden, zonder schade aan de

ketelonderdelen.
In de jaren 80 van de 19e eeuw werden deze hogere stoomdrukken mogelijk
en kon men machines bouwen die over drie cilinders de stoom konden
expanderen waardoor het rendement steeg. Zo ontstond in 1885 de eerste
Triple Expansie machine.
Op de Buffel staat een kleine Triple Expansie machine van 180 Ipk welke
afkomstig is uit een havensleepboot.

Triple Expansie stoommachine
uitgevoerd als een verticale
scheepsmachine.

- Vervolg op pagina 9
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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.
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!
De redaktie heeft gezien de lengte van dit artikel het zeer technische deel wat ingekort.
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Koos Wuijster

In 1975 ben ik gaan

Mijn naam is Koos Wuijster en ik

werken bij de ABN in

loop al een tijdje rond op de Buffel

Rotterdam, in ‘87 een

als vrijwilliger, voornamelijk bij de

kort uitstapje gemaakt

onderhoudsploeg op maandag, maar

naar een ander bedrijf

door de lockdowns van het

maar in ‘90 ben ik

afgelopen jaar is dat effectief ‘n stukje

teruggegaan naar het bankwezen: de

korter geworden.

AMRO. Kort daarna kwam de fusie en
kwam ik mijn oude collega’s weer tegen.

In 1954 ben ik geboren in Rotterdam, in

Ik heb vervolgens met veel plezier bij ABN

de Ruwaardstraat (in het Oude Westen)

AMRO gewerkt tot februari 2014, toen ik

waar ik tot mijn 6e heb gewoond. In 1960

met een afvloeiingsregeling van mijn

verhuisden we naar een nieuwbouwflat

vrijheid kon gaan genieten. Ik heb me

in Hoogvliet waar ik verder ben

daarna met volle overgave op mijn

opgegroeid in de Saffraanstraat in de

hobby’s kunnen storten!

wijk Westpunt. Ik heb daar een bijzonder
fijne jeugd gehad.

Ik ben indertijd ‘geworven’ voor de Buffel
door Will Wiegel waar ik samen mee in

In 1975 ben ik getrouwd met Lien: we

een beeldhouwgroep zat op De Doe Dijk,

hebben 2 prachtige dochters gekregen
en hebben inmiddels ook 2 schatten van
kleindochters. De eerste 2 jaar van ons
huwelijk hebben we in Spijkenisse
gewoond, maar in 1977 zijn we verhuisd
naar de Isaac da Costastraat in
Hellevoetsluis. Inmiddels wonen we al
sinds 1987 met veel plezier in Den
Bonsen Hoeck.
Link: De Doe Dijk
- vervolg op pagina 11
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een creaclub in Hellevoetsluis. Al een aantal jaren hou ik mij redelijk intensief bezig met
het beeldhouwen in steen en hout; in eerste instantie was het de bedoeling dat er
houtsnijcursussen gegeven zouden worden op de woensdagmiddagen waar ik dan samen
met Wim Vuijk cursisten zou begeleiden. Door Corona (alweer) is daar jammer genoeg tot
nu toe nauwelijks iets van gekomen, reden waarom ik mij ook heb aangemeld voor de
onderhoudsploeg.
Met veel plezier maak ik me daar zoveel als mogelijk nuttig met uiteenlopende klussen,
wat ik erg leuk vind en hopelijk nog lang kan blijven doen.
Groetjes,
Koos

Houtsnijwerk op de Buffel
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Op het gevaar af, dat de redaktie het verwijt krijgt “seksistisch”te zijn,
hebben we toch de moed genomen dit artikel te plaatsen.

WHY IS A SHIP CALLED A “SHE” ?
A ship is called a She because there is always a great deal of bustle around her.
There is usually a gang of men about.
She has a waist and stays.
It takes a lot of paint to keep her good looking.
It is not the initial expense that breaks you, it’s the upkeep.
She can be all decked out.
It takes en experienced man to handle her correctly.
And without a man at the helm, she is absolutely uncontrollable.
She shows her topsides, hides her bottom and when coming into port
She always heads for the buoys
Waarom wordt een schip een “Zij” genoemd?
Een schip is een Zij omdat er altijd een heleboel gedoe rondom haar is.
Er is meestal een ploeg mannen mee bezig.
Zij heeft flanken en ze is koppig om door de wind te gaan (Bij laveren).
Het kost een hele boel verf om haar er goed te doen uitzien.
Het is niet de oorspronkelijk investering die je blut maakt, maar het onderhoud.
Zij kan van kop tot kont versierd worden.
Er is een ervaren man voor nodig om haar op de juiste manier te behandelen.
En zonder een man aan het roer is zij absoluut niet te controleren.
Zij toont haar bovendeel, verbergt haar onderste deel en wanneer zij in de haven komt,
zet ze altijd rechtstreeks koers naar de Boeien (Buoys in het Engels)
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”

Uit het leven van Hr. Ms.

Bron: Nieuwe Brielsche Courant

“BUFFEL”

1895-03-14 pag. 2.

Bron: Nieuwe Brielsche

Hr. Ms. opleidings-korvet
“Nautilus”, comm. de kapt.
luitenant t/z H.O Feith, is gep.
Zaterdag uit de Marine-haven
naar `s Rijks werf gebracht om in
het droge dok de noodige
herstellingen en voorzieningen te
ondergaan. Het jeugdig
scheepsvolk van dien bodem is
reeds druk bezig met
“overpakken”. Het zal nu worden
gehuisvest aan boord van het
logementschip “BUFFEL”. Gelijk wij
vroeger reeds meldden, zal aan
dit schip de oefeningsbrik “Castor”
worden toegevoegd. Ingevolge de
voorschriften zal de “Nautilus”
dezen zomer een oefeningskruistocht houden met matrozen
der 1e kl., die tot kwartiermeester
worden opgeleid.

Courant 1895-07-04 pag. 2.
De officieren der zeemacht,
geplaatst aan boord van Hr.
Ms. wachtschip en
logementschip “BUFFEL”
hebben den kinderen uit onze
gemeente in de kermisweek
een paar prettige uurtjes te
meer verschaft, door allen
eenige malen gratis in den
draaimolen te doen “toeren”.
Dat vonden niet alleen de
jongens en meisjes eene
aangename verrassing, die wel
een woord van dank waard is,
maar ook de ouders waren zeer
met het blijk van
welwillendheid ingenomen.
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Beste Buffelaars, ik hoor jullie al denken van wat heb ik nou aan mijn waterfiets hangen.
Klanknabootsingen ? Ja, ik ik zal jullie daar wat voorbeelden van geven. Binnen het
maritieme leven hebben heel wat Nederlandse scheepslui met Engelsen te maken
gehad; dat kon zijn aan boord van schepen dan wel op de wal. Niet iedereen sprak goed
Engels of andersom goed Nederlands en als die twee nationaliteiten met elkaar
communiceerden, dan begrepen ze elkaar niet altijd en als ze dat wel deden, dan
onthielden ze het woord of woorden, die dan van belang waren. Zo zijn er woorden
ontstaan, die Engelsen bezigden, maar waarvan ze niet wisten hoe ze geschreven
werden, maar wel hoe ze klonken. Dit soort woorden zijn een eigen leven gaan leiden en
brachten het later tot officiele woorden, die dan fonetisch werden opgetekend.
Voorbeeld 1.” All hands on deck “.
We kennen allemaal wel deze Engelse uitdrukking. Op commando van het
bootsmansfluitje moesten alle matrozen ( de handjes, de werkers ), waar ze ook waren
aan dek verschijnen. De nederlandse versie is hiervan “ Alle hens aan dek “ geworden.
Het heeft niet geheel dezelfde betekenis als wat de Engelsen er aan hechten; bij ons is ’t
meer van “ er dreigt gevaar “ of “ wees paraat “.
Voorbeeld 2. We kennen allemaal het woord kombuis
Kombuis vertalen we gewoonlijk met galley. Zeg maar, de scheepskeuken. De Engelsen
hebben dat woord van ons over genomen en in klankschrift vertaald als caboose.
(spreek uit: [ka’boes ] ). Het vreemde doet zich echter voor, dat dit woord is overgewaaid
naar Amerika en dat het woord gebruikt wordt voor de personeelswagen van een
goederentrein. Je kent ze wel, die treinen van honderden meters lang, die Amerika
doorkruisen. De caboose is het laatste treinstel, heeft een verhoogd dak voor ’t overzicht
over de trein en het is verplicht, dat deze onderdeel is van de trein. Zonder caboose mag
een goederentrein niet vertrekken. Het is natuurlijk ook de keuken van het
treinpersoneel. Zo zie je maar hoe een woord zo’n grote vlucht kan nemen.
Voorbeeld 3. namen van platformen.
In het Engelse plat van de Noordzee liggen enkele hele grote boor-en
productieplatforms, die de naam hebben van een zeevogel. Die hebben ze ook van de
- vervolg op pagina 15
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Nederlanders overgenomen. Zo hebben we ’t Brent-platform, welbekend van de
Brentolie, die dikwijls een belangrijke rol speelt bij de prijs van benzine bij de pomp.
Dat Brent is een verbastering van onze Brantgans. Het laatste stuk lieten ze fonetisch
weg en in de Engelse uitspraak bleef Brent over. Dit geschiedde ook met het Gannetplatform. Dat is een verbastering van onze Jan van Gent. Daar lieten ze dus ook weer
een stuk van weg en wat overbleef was Gent oftewel in fonetisch Engels Gannet.
Voorbeeld 4. Een ander voorbeeld is het woord fore-castle.
Schepen waren vroeger heel dikwijls opgebouwd met een hoog achterschip, laag
middenschip en weer een hoog voorschip. Dat heeft een beetje de vorm van de
opbouw van de kantelen van een kasteelmuur. De Engelsen noemen dat castellated
(Op een kasteel gelijkend ). In dat voordek zat ’t manschappenverblijf. Dat fore-castle
vond men echter veel te lang en men ging dat verkorten en wel op deze manier en zo
werd dan geschreven: Fo’c’s’le ( spreek uit [ ‘fooksul ]. Dat hebben de Hollanders toen
weer overgenomen en wij noemen het foksel. Ik ga verder niet uitweiden met andere
voorbeelden.
Voorbeeld 5 “ Let’s go “
Let’s go waar wij lekko tegen zeggen bij ’t laden en lossen.
Voorbeeld 6 “Cooking”
Als laatste voorbeeld wil ik even ingaan op het feit, dat schepen vroeger geklonken
werden. De huid van een schip bijvoorbeeld bestond uit ijzeren platen die bij de
randen elkaar overlapten. Een bovenplaat overlapte, de plaat er onder; zo tussen de 50
en 100 mm; afhankelijk van de dikte, etc. Omdat de onderrand van de bovenplaat een
heel kleine opening ( mm ) kon hebben met de plaat eronder moest dit worden dicht
gemaakt. Dan nam men een niet te scherpe beitel en men sloeg onder , zeg 45 graden,
het onderrandje van de bovenplaat in het opppervlak van de onderplaat. En dan was
de verbinding waterdicht. De Engelsen noemden dit Cooking; De Hollanders hebben dit
overgenomen en noemden het dan ook het "koken" van naden. De beitel werd dan ook
een kookbeitel genoemd.
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Arie van den Ban heeft het niet van een vreemde.
Bron uit: Nieuwe Brielsche Courant 1883-10-18 pag. 2
Hellevoetsluis, 13 Oct
Als spreker trad heden avond in de afdeeling van het “Nut’ op de
heer C. van den Ban.
Een jonge dame was zoo welwillend een bijdrage te leveren.
Moge wat het laatste betreft het spreekwoord: “Leeringen
wekken, maar voorbeelden trekken” , waarheid worden.
Zoowel de lezing (door den spreker zelven gesteld) als de
bijdrage hebben aan velen genotvolle oogenblikken verschaft.
Hans de Klerck

“Boordplaatser”
Degenen die gebruik maakt van de
accommodatiefaciliteiten van de kazerne of schip.
door Ed Wijbrands

