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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Wat een opluchting: we kunnen weer gasten ontvangen! We hebben nog wel de
gezondheidscheck, de looprichting i.v.m. de 1,5 m afstand en voor wie zich daar
prettiger bij voelt, het mondkapje.
Het eerste kinderfeestje was al weer een succes en er zijn ook plannen voor een
groter feest met 25 gasten.
Ed, Jan en ik zijn verleden jaar deze nieuwsbrief begonnen om tijdens corona de
onderlinge band tussen de vrijwilligers levend te houden. Door al jullie leuke
bijdragen en reacties op de nieuwsbrief willen we graag doorgaan, ook nu corona op
de terugtocht is. Dus jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Foto omslag boven: Jan Engelblik
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“Van het bestuur”

M.i.v. 1 juli zijn we, behalve de maandagen weer open voor publiek. Juli en augustus zijn
ook de maanden waarop wij als museumschip het geld moeten verdienen om
de Buffel te onderhouden en in bedrijf te houden. Daarom echt een
dringend verzoek je zo vroeg mogelijk aan te melden als
gastheer/gastvrouw. Ook het groepje dat de kassa doet is op dit moment
erg klein. Versterking is dringend gewenst. Heb je interesse, neem dan
contact op met Wil De Filippi of stuur een mailtje naar info@debuffel.nl Aanmelden via
Toprooster svp uiterlijk drie dagen van te voren. Een appje sturen om je voor een dienst
aan te melden naar 06-13238685 mag ook.
INGESCHREVEN ZIJN ALS BUFFELAAR
Nu we weer langzamerhand naar "normaal" gaan, willen we als bestuur in de komende
maanden gaan bekijken welke ingeschreven vrijwilligers nu wel of niet actief zijn. Mocht je
nu vinden dat je niet van plan bent in de komende maanden je aan te melden voor een
activiteit stuur dan een mailtje naar info@debuffel.nl Dan schrijven we je uit.
Het mag duidelijk zijn, dat we staan te springen om actieve vrijwilligers (ook jonge
mensen zijn welkom). Dat geldt met name voor de onderhoudsdienst. ( Technisch,
schilderklussen, schoonmaak, e.d.) Maar ook zoeken we nieuwe enthousiaste
gastvrouwen, gastheren. En niet te vergeten mensen die willen helpen met de vorming
van het steeds professioneler wordende "Museum Buffel.” Zodra we formeel erkend zijn,
de museumjaarkaart mogen voeren, kunnen wij ook bij andere ( erkende) musea voor ons
interessante collectie items lenen om b.v. tentoonstellingen mee in te richten. Ook zijn we
van plan om in samenwerking met o.a. Historyland en de Equipage de Delft "Doe en
Beleef" activiteiten op te zetten. Kortom tal van leuke en interessante zaken die aandacht
vragen en waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Dus kijk in je eigen vrienden en kennissenkring
rond en wellicht vind je iemand die actief wil worden op de Buffel.
(vervolg op pagina 3)
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“Van het bestuur”

HORECA OP DE BUFFEL
Ook de verdiensten uit party’s, verkoop van consumpties e.d. is een belangrijke
inkomstenbron voor de Buffel. Zoals jullie allemaal gezien kunnen hebben is door de
onderhoudsploeg fantastisch werk geleverd met de inrichting van de vroegere pantry,
nu het KOMBUIS.
Door de Corona perikelen is die tot op heden niet gebruikt. Binnenkort hopen wij een
erkend museum te zijn en willen wij, net als andere musea, een vergelijkbare faciliteit
kunnen bieden op het gebied van horeca en gebruik van het schip kunnen aanbieden.
Het mooiste zou zijn, dat dit allemaal door vrijwilligers zou kunnen worden gedaan.
Maar als bestuur denken we dat dit wellicht een te hoge verwachting is. We zijn dus
opnieuw op zoek naar een passend organisatiemodel. Daarom zoeken wij iemand die
naast zijn gewone werk of pensioen het een uitdaging en het leuk vindt om op basis
van een commissieregeling de horeca aan boord goed op poten te zetten. Daarvoor
willen we eerst onder onze vrijwilligers zoeken. Wellicht heeft één van jullie interesse
of kennen jullie iemand die dat wellicht zou willen oppakken. Daarom de vraag, stuur
ons een mailtje als je belangstelling hebt of iemand wil voordragen. Uiteraard
behandelen wij iedere reactie vertrouwelijk. Stuur het mailtje dan naar
kwensink@chello.nl.
NIEUWE BUREN
Het zal een ieder opgevallen zijn dat het nieuwbouwproject “Heren aan de Haven” zijn
eerste nieuwe bewoners heeft mogen verwelkomen. De bewoners die wij tot nu
gesproken hebben lijken enthousiast over de Buffel als ‘buurman’. Het bestuur loopt
met het plan rond om na de zomervakantie een welkomstmiddag te organiseren
waarbij wij met elkaar kennis kunnen maken en het e.e.a. over de Buffel kunnen
vertellen.

(vervolg op pagina 4)
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“Van het bestuur”

MUSEUM ACCREDITATIE
Wij zitten nu in de afrondende fase van checks en audits, rest nog een fysiek bezoek aan
de Buffel van de auditor waarbij gekeken wordt of alle op papier staande procedures en
werkvoorschriften ook daadwerkelijk geïmplementeerd zijn. Er is door een aantal
vrijwilligers het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt om onze stichting klaar te
stomen voor deze status. Ook het Stadsmuseum is in een vergevorderd stadium van
erkenning. Wij hopen in het najaar dit proces met succes af te sluiten. Wij kunnen dan
o.a. de Museumjaarkaart introduceren waardoor wij meer bezoekers kunnen trekken.
Nu de Covid-19 maatregelen versoepeld worden zal het bestuur de komende tijd
presentaties geven over de museum accreditatie en het doel en nut hiervan.
Alle relevante documenten zoals codes, procedures, presentaties, etc. zijn te vinden op
onze website onder het kopje “info buffelaars”. Rest ons nog jullie allen dank te zeggen
voor de wijze waarop wij door de moeilijke Covid-19 periode zijn geraakt met gelukkig
weinig tot geen besmettingen onder onze vrijwilligers.
“Vrijwilligers worden niet betaald; niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat zij
onbetaalbaar zijn”
Ed Wijbrands

“Kok schep op”
Vroeger signaal gegeven op de scheepsbel als de zeuntjes het eten in de
kombuis konden afhalen om het aan de bakken te verdelen. Aanhoudend
geslagen wordt het tegenwoordig nog wel gebruikt als brandalarm.
door Ed Wijbrands
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Een Klassiaan is iemand, die in de

schepeling (gewoonlijk bleef dit beperkt

strafklasse geplaatst is. Dat is geen

tot matroos derde klasse, hoogstens

speciale marinetuchtmaatregel. Doch bij

een enkele tweede klas, die ietwat

de marine liepen de klassianen meer in

tuchteloos was en in het gareel

de gaten, omdat ze niet zoals bij het

gebracht moest worden), de schepeling,

leger naar Vlissingen (later naar Hoorn,

die in de strafklasse van een tot drie

doch sinds de 2e wereldoorlog

maanden geplaatst werd, leefde en

opgeheven) werden gezonden, maar ze

werkte in afzondering van de overige

moesten aan boord hun straftijd

maats. De klassiaan was gekleed in een

uitdienen. Voor 1907 gingen ook

zeildoeks werkpak en van zijn muts

mariniers als klassiaan (met minimum

werd het lint verwijderd. De smerigste

straftijd van 7 maanden) naar Vlissingen.

en vuilste baantjes waren hem

Toen in 1907 de mariniers der

opgedragen, in het bijzonder het

scheepsdienst, ook bij plaatsing aan de

schoonmaken van de galjoenen:

wal mee liepen, werd de toepassing van

waarom men hem ook wel "galjoen -

deze straf voor de mariniers met die van

kapitein" noemde. Gedurende de tijd

de matrozen gelijk gesteld. De

(vervolg op pagina 6)
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dat hij deze werkzaamheden verrichtte, stond hij onder voortdurend toezicht van
een schildwacht en zodra de werkzaamheden beëindigd waren, werd hij in de
provoost gebracht, die, in de tijd dat de overige schepelingen vrije tijd hadden of
aan tafel schaften, geopend bleef, doch steeds met een schildwacht er bij. 's
Nachts ging de provoost op slot. Bewegingsvrijheid had de klassiaan niet en het
roken was hem verboden. Deze tuchtmaatregel werd bij de marine niet dikwijls
toegepast en tegenwoordig ziet men geen klassiaan meer. Toch kan een
commandant ook nu nog een schepeling voor een of ander vergrijp plaatsen in de
tuchtklasse. Er is van de klassiaan een ontroerend lied a la Speenhoff of Querido
met de titel: "Lieve moeder wilt niet wenen, want uw zoon is klassiaan".

(vervolg op pagina 7)
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Lieve moeder wilt niet wenen, Want uw zoon is klassiaan.
Aan de krijgstucht onderworpen, Is hij naar Vlissingen gegaan.
Dagelijks moet hij exerceren, In die duinen op en neer.
Presenteren de geweren, Schildwacht lopen en nog meer.
Presenteren de geweren, Schildwacht lopen en nog meer.
Thuis gekomen van exerceren, Moest hij dadelijk naar bureau.
'Soldaat daar is 'n brief gekomen, Breek hem open en lees hem voor.'
'Ach mijn Moeder ligt op sterven, Mag ik haar nog éénmaal zien?'
Want al zijn wij klassianen, Daarom zijn wij zo slecht nog niet.
Want al zijn wij klassianen, Daarom zijn wij zo slecht nog niet.'
'Neen verlof kan ik U niet geven, Want gij zijt een klassiaan.
Aan de krijgstucht onderworpen, Ruk maar in, gij moogt niet gaan!'
"Moet ik als klassiaan dat dulden, Terwijl mijne Moeder op sterven ligt . .
Neen dan ga ik deserteren, Met mijn ransel op mijn rug.
Neen dan ga ik deserteren, Met mijn ransel op mijn rug.
In de Javaanstraat aangekomen, Grote God, wat zag ik daar? ....
't Was mijn innigste geliefde, Met de handen in elkaar . . .
Ik behoefde haar niets te vragen , Want mijn Moeder was reeds dood .
Maar ... al zijn wij klassianen De ouders die vergeten we nooit!
Maar ... al zijn wij klassianen De ouders die vergeten we nooit!

7

Nummer 7 - juli 2021

8

De Condensor
De condensor is dé grote uitvinding van James
Watt, en is cruciaal voor de werking van zijn
atmosferische stoommachine. Met behulp van
een condensor kan stoom geforceerd
teruggebracht worden tot de fase water. Door de
condensatie wordt het watervolume 1700 keer
kleiner dan het stoomvolume. De overblijvende ruimte kan in een afgesloten
condensor niet opgevuld worden waardoor een vacuüm overblijft en de
tegendruk van de laatste cilinder met ca één kg/cm²afneemt. Hierdoor wordt
er door deze cilinder meer vermogen afgegeven aan de as. Tot de dag van
vandaag vormt de condensor een belangrijk onderdeel van haast iedere
stoominstallaties.

Types condensor

Er zijn twee soorten condensors, in gebruik, de oppervlaktecondensor en de
mengcondensor.
De oppervlaktecondensor bestaat uit een stelsel van koude pijpen waartegen
(vervolg op pagina 9)
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de stoom condenseert. Er ontstaat condensaat wat een kwaliteit heeft die haast gelijk
is aan gedistilleerd water. Helaas is het condensaat wel vervuild met smeerolie uit de
cilinder. Dit wordt via een warmwaterbak, waar het condensaat heen loopt, afgeroomd
met b.v. krantenpapier. Het condensaat wordt daarna weer gebruikt als
ketelvoedingwater. Vooral op zeeschepen is dit een belangrijke toepassing. Als
koelmedium wordt meestal buitenboordwater gebruikt.
In de mengcondensor wordt de afgewerkte stoom gemengd met water. Hierdoor
ontstaat een grote hoeveelheid opgewarmd water. Dit water heeft een kwaliteit gelijk
aan de kwaliteit van het koelwater. Bevat het koelwater veel kalk en/of slib dan bevat
het condensaat dat ook. Het water uit een mengcondensor is dus slecht te gebruiken
als ketelvoedingwater. Dit systeem werd veel bij landinstallaties gebruikt.
Bij een mengcondensor hoort een natte luchtpomp. Deze pomp handhaaft het vacuüm
en verwijdert niet alleen het mengsel van koelwater (injectiewater) en gecondenseerde
afgewerkte stoom, maar ook de lucht die door allerlei oorzaken in de condensor komt.
Deze lucht komt uit het beetje lucht dat altijd in het koelwater aanwezig is en door
lekjes in de condensor. Verder bevat de condensor ook altijd wat waterdamp, waar
water is, is altijd waterdamp. Ook deze waterdamp moet weggepompt worden. Ten
gevolge van de waterdamp is het niet mogelijk in een condensor een volledig vacuüm
te creëren, de waterdamp laat altijd wat druk achter.

Nut van condensatie
Een stoommachine staat altijd open en bloot opgesteld in de atmosfeer. Dat betekent
dat op alle delen atmosferische druk staat. De afgewerkte stoom moet tegen deze druk
in afgevoerd worden. Bij een stoomdruk van 6 atmosfeer kan dus zonder verdere

(vervolg op pagina 10)
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voorzieningen maar 5 atmosfeer benut worden. Bij toepassing van condensatie kan de
stoom afgevoerd worden naar een condensor waarin een druk van ongeveer 0
atmosfeer heerst. Bij een stoomdruk van 6 atmosfeer kan dan ineens de gehele 6
atmosfeer gebruikt worden. Dit levert dus een vermogenswinst op. Het exacte
drukverloop binnen de cilinder kan bepaald worden.

10
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“De pen”
Door Wim Pelster
Even voorstellen,
Mijn naam is Wim Pelster.
Bouwjaar 1944
Woonplaats Abbenbroek, pensionado vanaf
2009 ik was toen 65.
Vrijwilliger bij de Buffel sinds 2013- dag 1.
Ik ben getrouwd met Leny sinds 1964 en 3
inmiddels volwassen kinderen. Die hebben er
met hun aanhang voor gezorgd dat we nu in
2021, 12 kleinkinderen hebben, waarvan 5 in

11

Tijdens die opleiding kwam ik in Den Helder
in aanraking met de "blauwe marine" en
dat zette me aan het denken.... dat je na zes
jaar beroeps-militair wellicht goed kunt
schieten, maar in de civiele wereld zit men
dan niet echt op je te wachten....
Dus dienstvakverandering aangevraagd en
toegestaan. Overgeplaatst naar
Kattenburgkazerne Amsterdam.
Technische Opleiding Koninklijke Marine.
Kortweg TOKM. Daar kwam ik voor het
eerst in aanraking met Hr.Ms.Buffel.

de bonus en 2 achterkleinkinderen.
Na het afronden van de Ambachtschool,
Brielle - van Sleenstraat, examenjaar 19581959, ging ik aan het werk in de machinefabriek van Spijkstaal Spijkenisse.
In de Draaierij achter een draaibank leek

Marine Etablissement Amsterdam. Het wachtschip Hr.Ms. Buffel

aanvankelijk een droombaan, maar al snel

met links in beeld het zeemagazijn. (Foto: Koninklijke Marine)

bleek het gewoon 100% productiewerk met

Wachtschip waar alle machinisten in

heel de dag de tijdschrijver achter je met z'n
stopwatch. Afstompend en saai.
1960 heb ik me toen aangemeld bij het Korps
Mariniers van de Koninklijke Marine.
Beroepsmilitair/Rijksambtenaar.
De opleiding duurde een jaar en was best
zwaar. Infanterist bleek ik niet
geschikt voor, dus naar de
vervolgopleiding bij Fort
Erfprins Den Helder. Het doel
was Mortierist, of in
Marinejargon: 0004.

opleiding verbleven. Lessen aan de wal,
slapen aan boord. In de hangmat! In de
hoofdfilm aan boord zie je een persoon die
daadwerkelijk in een hangmat ligt.
Geloof het of niet, maar dat ben ik, achttien
jaar oud in 1962. (Zie foto “prikbord”)
Na de opleiding geplaatst bij de
Onderzeedienst duikboot opleiding. Die
was nog maar net begonnen, toen de
regering besloot dat er marineschepen naar
Ned. Oost Indie moesten als waarschuwing
(vervolg op pagina 12)
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Detail: Omdat het voor velen van ons de

Door Wim Pelster
vervolg

aan Soekarno. Oorlogsschepen plus een
bevorradingsschip. Een probleem, de
laatste bestond niet bij de Marine. Er lag
nog een ouwe Amerikaanse landingsboot
opgedoekt in Den Helder, dus naar de werf
met dat ding en de klep eraf gehaald en
een boeg eraan gebouwd.
Et voila! Een bevoorradingsschip - A830
Hr.Ms.Pelikaan.
Bemanning werd overal vandaan gehaald
en je raadt het al, Wim hoorde daar ook bij.
Dat hele zootje ongeregeld werd geacht om
naar Nederlands Nieuw Guinea te varen,

eerste zeereis was en dus ook voor het
eerst de Evenaar passeerden kwam
Neptunus ons begroeten, waarbij we
gedoopt werden en een "Zeenaam"
kregen. Ik heet sindsdien "Zeemuis".
Soms droom ik daar nog wel eens van......
Na een kort verlof werd ik daarna op vele
schepen geplaatst, van kruisers tot
onderzeebootjagers, want machinisten
zijn bijna nooit aan de wal. Negen
maanden van het jaar op zee.
In 1964 was ik weer aan de beurt voor
uitzending, deze keer naar Curacao.
Normaal was dat 1,5 jaar en gehuwden
met gezin 3 jaar
Nou had ik in 1962 Leny leren kennen en
we waren best al serieux, maar we
hadden nog geen trouwplannen.
Twee dingen:
1, Gehuwden zonder gezin hoefden maar
15 mnd.
2. Als gehuwde was je salaris aanzienlijk
hoger en bovendien was de Antilliaanse
gulden 2 Ned. guldens waard.
Dus hals over kop getrouwd en een week

De Pelikaan in Nieuw Guinea

schepen bevoorraden met brandstof,
munitie, proviand enz. en weer heelhuids
terug naar Den Helder. De groeten en veel

na de bruiloft voer ik het Noordzeekanaal uit, om pas 15 maanden later
weer terug te vliegen. Op die manier wel
m'n bruidsschat bij elkaar gespaard....

succes! We hebben daar acht maanden
over gedaan, en het is nog gelukt ook!

(vervolg op pagina 13)
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“De pen”
Door Wim Pelster
vervolg

In 1966 uit dienst getreden en werk
gevonden bij DWL- Rotterdam / Berenplaat,
tegenwoordig Evides.
Machinist in de motorhal. Na 1 jaar ontslag
genomen, want ik kon niet wennen aan de
volcontinuedienst. 24/7/365.
Nog even een blauwe maandag bij een
scheepswerf in Nieuwesluis, maar die werd
opgeheven/verplaatst. Vanaf 1967 bij
Aannemingsbedrijf Hogenboom Spijkenisse.
Onderhoudsmonteur in de meest ruime zin
van het woord. Ik heb daar 26 jaar met veel
plezier gewerkt. In 1993 is de verhuurafdeling van Hogenboom zelfstandig verder
gegaan als Hamburg Verhuur Materieel.
Daar heb ik m'n pensioen gehaald in 2009.
Mijn "carriere" heeft zich dus altijd
afgespeeld in de werktuigbouwkunde en
dan met name in de problemen en storingen
herstellen. Tegenwoordig heet dat
"troubleshooting". Geen dag hetzelfde werk.
Je wordt ergens naar toe gestuurd waar
iedereen in zak en as zit. Als je weer
weggaat is iedereen blij! Hoe leuk is dat?!
Toen dus in 2013 Arie v/d Ban(den) een
oproep deed om vrijwilligers voor de Buffel
heb ik m’n vinger opgestoken, dat was voor
mij de terugkoppeling naar m'n "roots". De
rest is geschiedenis en zo is het gekomen.

13

Wegens deze achtergrond ben ik toen
gevraagd om een werkplaats op te zetten
en in stand te houden. In Rotterdam was
dat allemaal niet nodig, want alles was in
het Maritiem Museum. Gereedschap was
er niet of nauwelijks en da's best lastig
als je onderhoud moet doen.
Als je ziet wat we nu hebben en kunnen
doen, ben ik erg trots op hetgeen wat we
vanaf 2013 tot heden bereikt hebben.
"We" is een zooitje ongeregeld, die elkaar
8 jaar geleden nog niet eens kenden,
thans bekend als de "maandagploeg".
Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel
meer, die allemaal hun stinkende best
doen om de Buffel in stand te houden,
ieder op z'n eigen manier.
Ik heb het gevoel dat ik er sinds 2013 een
stuk of 50 familieleden bij gekregen heb
en dat is erg veel, vandaar ook deze
stukjes in de Nieuwsbrief. (Goeie actie
Corrie! )
Samenvattend wat betreft de Buffel,
We hebben geen gebrek aan mensen,
kennis, ideeën, werk.
We hebben gebrek aan financien! Denk
aan bovendek.
en …. ik heb gebrek aan ruimte. Ik ben
niet zo'n goeie verteller, maar
opschrijven lukt aardig..... :-)
Dus wellicht een volgende keer meer.
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In de loop van 1998 moesten er op het F3-

FB platform van de NAM wat extra potten

en pannen, zoals in het jargon heet,
geplaatst worden. Dit equipment was toch
echt wel zwaarlijvig en had zeker wel
consequenties voor de bestaande
constructie waar het geplaatst moest
worden. Om half 5 in de morgen
vertrokken, bepakt met
fabrikantentekeningen van pompen,
afsluiters en een actuater, voor zover ik het
me kan herinneren. Richting Den Helder en
daarvandaan zouden we vertrekken naar
het F3 Block. Even een kleine toelichting:
De Noordzee is verdeeld in Blocks en
Sectoren, die een land zijn toegewezen. Zo
hebben wij het Nederlands Plat ( Sector ),
het Engelse, Duitse , Deense, Noorse en die
komen allemaal in een punt bij elkaar
ongeveer ter hoogte van Jutland in
Denemarken. Het NAM F3-FB Platform ligt
dan ook helemaal in die punt en valt dan in
het F Block, dat weer verdeeld is in 12
blockjes; vandaar F3.
Ik was al vroeg op pad. Heel Hellevoet sliep

F3

nog. Bij van der Valk in Akersloot nog
even een bak koffie weg geslurpt en
verder vanaf Alkmaar langs dat 40
kilometer lange eentonige kanaal.
Aangekomen op De Kooi, overigens
militair terrein, waar je voor de rest niet
mag komen, mocht ik mijn auto parkeren
binnen de poort, omdat ik de hele dag
weg zou zijn. In een kleine Skikorsky ( 11
a 12 man acc. ) vlogen we dan richting F3
Block, waar we zo rond 10 uur
aankwamen. Melden in de radiokamer,
die zit meestal het dichtst bij het helideck. Daarna naar de toegewezen hut
om je te verkleden en je van je
overlevingspak te ontdoen. Aangezien ik
- Vervolg pagina 15
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wel voor de NAM werkte maar niet als
NAMmer, omdat NAM mij ingehuurd had
van mijn werkgever Stork Engineers, kon ik
m’n eigen plan trekken, ook al omdat ik de
tekeningen van de locaties van het nieuwe
equipment bij me had. Ik heb daar die dag
veel schetsen en foto’s gemaakt en alles
samen met een latje van 50 cm. Dat zette
ik op haast alle foto’s ,want dan kon ik later
op kantoor aan de hand van die 50 cm
makkelijker afschalen. Zo werkte dat
toentertijd.
’s Middags rond 4 uur zouden we weer
opgehaald worden om te worden
teruggevlogen. De heli was echter wat
later, want de KLM had een tekort een
heli’s die dag en in allerijl was er een
gehuurd van Schreiner Airways uit
Rotterdam Zestienhoven. Een witte Heli.

Toen de Flight Attendant aangaf, dat alles
aan boord was, konden we dik na vieren de
lucht in. Nou je voelt ‘m al aankomen. Het
platform ligt zo’n 200 km uit de
Nederlandse kust, dus dat is een leuk
stukkie wentelwieken. Het was al zo’n 10
over 6 toen we boven Texel zaten en de
piloot kreeg te horen, dat de Kooi al was
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gesloten en wij gewoon door moesten
vliegen naar Schiphol-Oost. De piloot vroeg
nog waar ik heen moest en ik antwoordde:
Hellevoetsluis. Hij zei: Dan kan je lekker
blijven zitten ; wij moeten toch door naar
Rotterdam. Leuk aangeboden als je auto
op de Kooi staat in Den helder. Op
Schiphol-Oost, dus een taxi gebeld om mij
naar Den helder te brengen. Leuk ritje
voor die jongen. Hij betaalt er volgens mij
nog steeds zijn hypotheek mee af, en die
tevreden grijns zal hij ook nog niet kwijt
zijn. Enfin, Om ongeveer half 9 stond ik
weer in Den Helder en ik kon wel het
terrein op, maar ik had mijn autosleutels
afgegeven en die lagen in het kantoortje
en zie dan maar eens iemand te vinden,
die de sleutels van het kantoortje heeft. Zo
draai je dus rond in een vicieuze cirkel.
Rond negenen kon ik dus weer vertrekken.
Weer gestopt bij de Van der Valk in
Akersloot om de knorrende maag maar
het zwijgen op te leggen. Ik had verder op
mijn weg ook wel een warme hap willen
nemen, maar ik was bang, dat een hoop
zaken de keuken op een zeker tijdstip
zouden dichtgooien. Rond kwart voor 11
kon ik de heilige koe weer starten, waarna
ik zonder problemen, zo tegen half 1, de
slapende Hellevoeters kon begroeten, die
’s morgens toen ik wegreed, ook nog lagen
te slapen. Mijn vrouw heeft niets gemerkt
tijdens het weggaan en ook niet toen ik
weer terugkwam.
Haar commentaar was: Je hebt het zeker
druk gehad gisteren ?
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Verslag van de schietproeven op de Hors, waar een schietschijf staat opgesteld.
Eerst met de middelbare kanons, de 30 ponders, dan met het Torengeschut.
Uit het Journaal in 1869 door commandant Hugenholtz.
“Alle schoten waren zeer goed in de richting maar alle over de schijf.”
De gebruikte granaten waren gewone ijzeren granaten waarvan twee met tijdbuizen
(een tijdbuis is een ontsteker die na een bepaalde vluchttijd ontploft)

en één met een cuncussiebuis

(een ontsteker die bij inslag ontploft).

Deze schietoefening had voor de Buffel nogal negatieve gevolgen. Door het geweld
van de terugslag van de kanons denderde de toren dusdanig in zijn koker heen en
weer, dat er aan boord veel schade ontstond.
De naden in het dek barsten overal open, ruiten barsten, bouten en klinknagels vlogen
in het rond, deuren raakten scheurend uit hun voegen.
De schadelijst is te lang om in zijn geheel te benoemen.
De schietschijf geplaatst op de Horst, een imitatie van een schip als de Buffel met
pantserplaten van 20 cm dik, 2 meter hoog en iets meer dan 3 meter breed.
De Buffel ligt op een afstand van 1000 meter en de schietproeven worden hervat met
een andere soort granaten t.w. glasharde en stalen projectielen die daarop beproefd
kunnen worden. De ravage die deze projectielen op deze schijf aanrichten is
aanzienlijk.
vervolg op pagina 17

(vervolg op pagina 11)
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Na de reparatie van de schijf, wat een week in beslag neemt, worden de proeven
hervat. Omdat slechts twee van de tweeëntwintig schoten raak waren wordt de
afstand verminderd naar 750 meter. Dat geeft een aanzienlijke verbetering te zien.
Veertien van de tweeëntwintig zouden treffers zijn op de schijf met afmetingen van de
Buffel.
Op grond van de serie schietproeven onder ideale omstandigheden komt de
commandant tot de conclusie, dat een voltreffer bij ruw weer en/of varend vrijwel
toeval zou zijn.
Bij ruwe zeegang, slingering van het schip van 30 graden of meer, blijft alleen het
schieten met de 30 ponders van korte afstand en het rammeien over om een treffen
met de vijand in het voordeel van de Buffel te beslechten.
Om de lezer een idee te geven wat een slingering van 30 tot 40 graden inhoud een
foto van een stukje schip van dezelfde afmetingen als de Buffel, bij ruw weer.

Eindconclusie:
De Buffel is een schip voor de kustverdediging, maar alleen met stralend weer en een
aflandig briesje.
(vervolg op pagina 11)
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Uit het leven van Hr. Ms.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”

“BUFFEL”

Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1896-

Buffels
Praathuis
Bron:
Nieuwe Brielsche Courant

(Uit een tijd dat de kassa nog op de wal stond…..)

1895-10-20 pag. 6

Op `s Rijks werf te Amsterdam
zijn 100 scheepmakers van den
ijzeren bouw aangenomen tot
het verrichten van
werkzaamheden op Hr. Ms.
“BUFFEL”, die ingericht wordt
tot een matrozen logementschip
voor de opleiding van jongens en
matrozen alhier.

04-16 pag. 2
In het begin der volgende maand wordt
Hr. Ms. pantserschip “BUFFEL”, hetwelk
te Amsterdam tot logementschip is
ingericht, van daar naar hier
gedirigeerd, om overeenkomstig zijne
bestemming bij de matrozenopleiding
alhier in gebruik genomen te worden.
Hr. Ms. “Van Galen”, dat thans tijdelijk
als logementschip dienst doet, wordt
dan wachtschip ter vervanging van Hr.
Ms. “Prins van Oranje” alhier.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1896-10-01 pag. 2
Met ingang van 1 Oct. a.s. zijn 72 jongens van Hr. Ms. “BUFFEL” bevorderd
tot lichtmatroos; 42 hunner zijn overgeplaatst naar Nieuwediep, de
overigen naar Amsterdam, om over verschillende oorlogsbodems in deze
Marine-directiën verdeeld te worden. Daarentegen worden a.s. Donderdag
120 jongens van Hr. Ms. opleidingsschip “Admiraal van Wassenaer” te
Amsterdam aan boord van Hr. Ms. instructieschip “Nautilus” geplaatst, om
met deze bodem gedurende den aanstaanden winter eene oefeningsreis in
den Atlantischen Oceaan te doen.
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Hier een wat grotere foto, dan in het artikel van Wim:
Marine Etablissement Amsterdam. Het wachtschip Hr.Ms. Buffel met links in
beeld het zeemagazijn. (Foto: Koninklijke Marine)

Wim Pelster, 18 jaar oud, in een hangmat op de Buffel (1962 - Amsterdam)
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