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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Normaal wordt de nieuwsbrief in de eerste week van de maand verstuurd. Dit keer
wat later aangezien wij (Jan en Corrie) na lange tijd weer naar het buitenland op
vakantie waren.
Het leven op de Buffel leek langzamerhand zijn “oude vorm” aan te nemen, maar
Covid bleek ons nog niet verlaten te hebben. (Zie pag. 13 “Prikbord”)
De meest actuele mededelingen betreffende de Covid maatregelen krijgen jullie van
Wil De Filippi.
Ook deze keer kregen we weer heel interessante kopij toegestuurd, die in deze
nieuwsbrief is te vinden. Bedankt!
Jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Foto’s omslag - Beeldsnijden op de Buffel - Jan Engelblik
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“Van het bestuur”

Bestuursmededelingen,

Door de sterke teruggang in

nieuwsbrief oktober 2021

het aantal bezoekers tijdens de

Sinds 25 september zijn de corona

corona beperkingen is de

maatregelen enigszins versoepeld, de

financiële positie van onze stichting

1,5 meter is vervallen, het

behoorlijk verslechterd waardoor

coronatoegangsbewijs moet echter

grote uitgaven vooruitgeschoven zijn

wel getoond worden bij

en op reserves is ingeteerd.

evenementen en horeca. Dit laatste

Gelukkig is er weer wat licht aan het

geldt niet voor musea, maar ook in

eind van de tunnel en wij zijn weer

musea blijven nog wel een aantal

druk bezig met projecten, zoals

maatregelen van kracht, zo ook op de

Sinterklaas filmopnamen, Workshop

Buffel. Deze (beperkte) maatregelen

Beeldsnijden, Kruitlopers/Ketelbinkie

zijn in een vernieuwd protocol

arrangementen, Piraten

vastgelegd welke bij de kassa ter

kinderfeestjes, Kijkje Alzh….., AED/BHV

inzage ligt en op onze website is

training, Sinterklaas project in

gepubliceerd. Het lijkt er op dat wij

december en natuurlijk ‘400 jaar

weer langzaam richting normaal

haven (tentoonstelling “Het leven op

gaan. Hoewel het aantal bezoekers

de Buffel en andere logementschepen

deze zomer weer een stijgende lijn

in Hellevoetsluis rond 1900”) dit

laat zien, blijft het totaal nog sterk

laatste in nauwe samenwerking met

achter bij 2019. Dit komt o.a. door de

Fortresse Holland. Ook groeps-

corona beperkingen maar zeker ook

rondleidingen worden weer

door een sterke daling van het aantal

voorzichtig geboekt. De maandag

buitenlandse toeristen dat ons land

ploeg werkt hard aan achterstallig

bezoekt.

onderhoud.

(vervolg op pagina 3)
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“Van het bestuur”

De nieuwe bewoners van het project

(Atlantis). Onder leiding van onze

“Heren aan de Haven” zijn op burendag

collectiebeheerder Will Wiegel wordt dit

(25 september) uitgenodigd voor een

proces tot uitvoering gebracht. Een aantal

kennismaking aan boord van de Buffel.

vrijwilligers volgt een training om met dit

Deze middag was een groot succes,

systeem te kunnen werken.

bijna alle nieuwe buren waren

Veel informatie is ook weer toegevoegd

aanwezig en onder het genot van een

aan onze mooie website met dank aan

hapje en een drankje heeft men kennis

Michael voor het vele werk.

kunnen maken met vrijwilligers en van

Als geaccrediteerd museum moeten wij

alles te weten kunnen komen over het

een aantal culturele codes naleven die op

museumschip Buffel.

onze website zijn gepubliceerd onder het

De subsidie aanvraag voor de komende

kopje “info tbv Buffelaars” graag

jaren ligt bij het gemeente bestuur die,

aandacht hiervoor.

naar verwachting, in november

Er zijn nog steeds vacatures binnen ons

hierover een beslissing zal nemen.

vrijwilligers bestand, denk hierbij aan

Wij zijn in het laatste stadium van een

onderhoud, kassa, etc. dus graag actieve

accreditatie/registratie door de

werving binnen uw netwerk.

Museumvereniging, alle uitstaande

Tot slot wensen wij alle vrijwilligers die

actiepunten zijn afgehandeld en het

door ziekte of ander ongemak even niet

wachten is op het definitieve oordeel

deel kunnen nemen aan de stichting

van de beoordelingscommissie, die

activiteiten veel beterschap en sterkte

deze maand bij elkaar komt. De

toe. Bovendien heten wij de nieuwe

museum collectie (inclusief schip)

vrijwilligers van harte welkom bij ons aan

wordt nu ondergebracht in een

boord van de Buffel.

museum-collectieregistratie systeem
Ed Wijbrands
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Beste Buffelaars,
Af en toe probeer ik de boel op mijn PC een beetje te sorteren en ordenen.
Toen kwam ik bijgaande foto tegen(ooit eens gedownload) afkomstig van Tinker.
Tinker imagineers heeft aan veel exposities van het Maritiem Museum Rotterdam
meegewerkt. Voor wie het leuk/interessant vindt.
De foto is van 'buffel doorsnede machine'.
Misschien al bekend bij jullie , maar ik dacht het toch maar rond te mailen.
Verder nog deze link :
https://www.bicmultimedia.nl/project/maritiem-museum-rotterdam
foto's van het 'stoommachinefilmpje' op tussendek.
Groet
Wil De Filippi
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We gaan door!
Meerdaagse workshop
4 middagen

In augustus zijn we als pilot gestart met het project beeldsnijden.
Wim Vuijk, met assistentie van Koos Wuyster zijn op de woensdagmiddagen een workshop
gestart en dat was een succes!.
Al direct melden zich enthousiast 2 dames en enthousiast zijn ze tot het einde gebleven.
Na 4 middagen werd een mooi resultaat bereikt. (zie foto’s)
Ook Wim en Koos is het goed bevallen, dus we gaan door, in oktober starten we met de volgende
workshop.
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Scheepskamelen
Dat kamelen het schip der woestijn heetten dat wisten we natuurlijk al, maar wat
hebben kamelen nou met in het water liggende
schepen te maken?
Wanneer in de 17e eeuw de VOC-schepen uit de
Oost kwamen en naar Amsterdam wilden om hun
lading te lossen ondervonden ze grote problemen
met de diepgang van de toenmalige Zuiderzee en
specifiek de ingang naar de Amsterdamse haven.
Daar ligt nl een ondiepte, en deels boven water
uitstekend, het eiland Pampus. ”Ze lagen dan voor Pampus”
Aan het einde van de 17e eeuw vormde het dichtslibben van de haven en
haveningang van Amsterdam een groot probleem.
Meeuwis Meindertsz. Bakker loste in 1690 dit probleem op door zijn uitvinding van
het Scheepskameel. Als beloning ontving hij ”Een jaargeld voor het leven”.
< Model van een schip in een
Scheepskameel.
In principe waren dit twee drijvende
bakken, voorzien van gescheiden
reservoirs, die aan één zijde een
spiegelbeeld waren van een
scheepsromp. Zij werden deels
afgezonken en dan onder het
betreffende schip gevaren en
vervolgens stevig verbonden met het te transporteren schip. Daarna ging men deze
reservoirs leegpompen, onder bewaking van het evenwicht, waardoor het
drijfvermogen toenam en het ingebonden schip mee omhoog ging.

(vervolg op pagina 7)
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< Schematische voorstelling
van het lift proces van het schip

Vervolgens werd het geheel dmv
z.g. Waterschepen in linie over de
ondiepte getrokken tot in dieper
water. De sleeplijn liep over de
toppen van de masten, zodat de
trekkende waterschepen ongehinderd konden manoeuvreren tijden het aan de wind zeilen.
Waterschepen waren hiervoor bijzonder geschikt vanwege hun zware bouw. Zij deden ook
dienst voor transport van zoutwater voor de zoutziederijen of zoetwater tbv de bierbrouwerijen.
Voor transport van levende vis waren zij ook in gebruik. De bun, waar de vis in zat, stond via
kleine openingen in verbinding met het omringende water. Zodat er altijd vers water in de bun
zat.
Zowel de Koopvaardij als de Marine hebben veel profijt gehad van deze voorloper van de
schepenlift. Ook werd de werkgelegenheid in Amsterdam hierdoor gegarandeerd. De uitvinding
is een belangrijk historisch feit waar weinig over wordt verteld in de geschiedenisboeken.
Er bestaat een leuk gedichtje over dit fenomeen:

’t Scheepskameel schaft Bakker aan
Dat weerzijds stevig vastgeslagen
’s Lands kielen over Pampus dragen
Om vlot naar Oost en West te gaan
(vervolg op pagina 8)
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< Hiernaast waterschepen in linie, die
een scheepskameel met zijn lading
over ondieptes slepen. Het achterste
schip fungeert als bijsturend roer.

Dit proces ging door tot begin van de 19e eeuw wanneer in 1824 het NoordHollandskanaal door Jan Blanken werd ontworpen en gegraven, in opdracht van Koning
Willem I (de kanalen Koning). Dit kanaal heeft weer dienstgedaan tot het jaar 1876 waarin
het Noordzeekanaal werd geopend.
Barend

“Spijkers op laag water zoeken”
Spijkers op laag water zoeken was vroeger een activiteit van het personeel op de
oude scheepswerven. De uitdrukking herinnert aan de oude scheepsbouw, in de
tijd dat spijkers kostbaar waren en een grotere waarde vertegenwoordigden dan
nu. Wanneer het laag water was bijvoorbeeld bij eb of een lage rivierstand, lieten
de eigenaren van de scheepswerven het werkvolk de gevallen spijkers oprapen
die buitenboord waren gevallen. Het vinden ervan was niet altijd eenvoudig
waardoor de uitdrukking een algemene betekenis kreeg van: het zoeken naar
ongegronde punten of vergezochte aanmerkingen maken over kleinigheden en
ook wel uitvluchten proberen te zoeken door pietluttigheden aan te voeren in een
discussie, beter bekend als 'muggenziften' of zeuren.

“Baliekluiven”
Over de reling van een schip hangen
Ed Wijbrands
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“Schiemannen”
Algemene term voor het verrichten van werkzaamheden aan het touwwerk en
tuigage (incl. de zeilen) van een schip.
Het werkwoord “schiemannen” komt van een niet bestaande onderofficiersrang
uit de zeiltijd die volgde op die van bootsman. De schieman was belast met het
tuig van de fokkemast, de schiemansmaat met dat van de boegspriet, de
bootsman met dat van de grote mast en de bootsmansmaat met dat van de
bezaanmast. De matrozen die ondergeschikt waren aan de schieman, werden
schiemansgasten genoemd. Het woord schieman zou eigenlijk schimman moeten
luiden en zo veel betekenen als schim of schaduw van de hoogbootsman.
Het lijkt een typisch Nederlandse uitdrukking, er is geen vertaling naar b.v. het
Engels
Hans de Klerck

COVID n.a.v. de e-mail van Wil De Filippi
15/10/21 - kreeg Wil De Filippi een bericht van Koos Wuijster dat hij ook positief
getest is op covid-19. Hij is maandag 11/10/21 op de vrijwilligers-bijeenkomst in
het Droogdok geweest en heeft toen ook contact gehad met de
onderhoudsploeg. Wie wie heeft besmet weten we nooit zeker, misschien zijn er
wel meer besmette personen.
Op 15/10/21 is Wil ook gebeld door de GGD n.a.v. de melding van Hugo, die ook
positief getest is. De GGD gaf het advies dat gevaccineerde mensen, die klachten
hebben, of die zich bezorgd maken, zich kunnen laten testen.
De GGD gaf ongevaccineerden het dringende advies om zich eveneens
te laten testen. Na overleg met het bestuur is besloten om de Buffel met
onmiddellijke ingang te sluiten; in ieder geval t/m dinsdag 19/10/21 in
afwachting of er meerdere besmettingen volgen.
Als je positief getest wordt, laat het dan z.s.m. via info@debuffel.nl weten.
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”

Buffels Praathuis

Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1879 -07-11 pag. 6.

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

Het slechte weêr was oorzaak, dat jl Dinsdag morgen geen gevolg kon
worden gegeven aan het voornemen, om op het Glacis eene groote
parade te houden en dan de M. W. O. 4e kl. uit te reiken aan den kapt
ter zee M.J.C Lucardie en den luit. ter zee 1e kl. R. Reinders. Daarom
had de plechtigheid op het vastgestelde uur aan boord van Hr. Ms.
logementschip “BUFFEL” plaats. Op het dek van dien bodem waren twee
divisiën, elk van 100 man, opgesteld. Alle hier aanwezige ridders der
Willemsorde waren genoodigd en ook waren tal van dames aanwezig,
onder wie o.a. werden opgemerkt de echtgenooten der heeren Lucardie
en Reinders. Na inspectie der troepen door den Schout-bij-Nacht en
voorlezing van het Koninklijk Besluit van 24 Mei 1897, waarbij de
eereteekenen waren toegekend, werden de gedecoreerden door Z.
Hoogedelgestr. zeer hartelijk toegesproken, waarbij natuurlijk
herinnerd werd aan hunne heldendaden op Atjeh, verricht in het
tijdvak van Maart tot November in `t vorige jaar. Terstond na opening
van den ban werd de riddereed afgelegd, waarna de Schout-bij-Nacht
nog ongeveer het volgende tot allen sprak: “De Koningin schenkt deze
orde aan allen, die haar verdienen, zonder onderscheids des persoons.
Weest moedig, beleidvol, trouw! Vergeet nooit de verplichtingen die we
jegens het Vaderland en ons Vorstenhuis hebben te vervullen. Leve de
Koningin !”.
Een drievoudig hoera ! Uit onbeklemde borst bekrachtigde dezen
wensch. En daarmede was de officieele plechtigheid afgeloopen.

11

Nummer 10 - oktober 2021

12 september 2021 was de Sint al op de Buffel om filmopnames te maken. Piet
Sancho wil het hele jaar wel “Sinterklaas” vieren. In samenwerking met de
kinderdansgroep en de scouting Hellevoetsluis kwam na vele oefeningen
alles perfect op de film. Er werd de gehele dag gefilmd voor één
videoclip. Zelfs de Kerstman kwam een kijkje nemen.

12
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Zaterdag 16-10-2021 zouden op de
Buffel speciale activiteiten zijn in
verband met 400 Jaar Haven
Hellevoetsluis.
Ons zeuntje Jorn was helemaal
klaar voor het grote toneelverhaal
op 16 oktober, maar helaas..........
het gaat niet door.
Een grote teleurstelling voor Jorn.
Daarom deze foto op het prikbord.
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