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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Deze nieuwsbrief begin ik met een waarschuwing: parkeren op de kade is
kostbaar geworden, want er geldt een pakeerverbod. De kosten van een
bekeuring zijn € 109,-- Parkeren is alleen toegestaan en kostenloos in de
parkeervakken.
Deze nieuwsbrief van september komt deze keer eerder dan gebruikelijk, omdat wij
begin volgende maand met vakantie zijn en we niet zeker zijn of de nieuwsbrief
vanuit ons vakantie-adres verstuurd kan worden.
Jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Kopij kan ingestuurd worden tot en met 30 september
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Foto’s omslag boven - Bron: onbekend
Foto’s omslag onder - Bron: Gemeentemuseum Hellevoetsluis
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“Van het bestuur”

Bestuurs-mededelingen:
• De museum vereniging (beoordelingscommissie) neemt een definitief besluit in
september/oktober over de museum registratie/erkenning van de "Stichting
Ramtorenschip Buffel".
• De collectieregistratie van museale objecten is in een afrondend stadium gekomen.
Hierbij moet nog wel veel werk verzet worden om alle gegevens in het 'webbased'
Atlantis (museum) systeem in te voeren. Dit systeem is aangeschaft om de collectie op
een professionele wijze te beheren en registreren. Dit proces staat
onder leiding van de collectie beheerder Will Wiegel met assistentie
van Ronald Westmaas en Hans de Klerck. Let op ! Alle aangeboden
en/of af te stoten objecten worden uitsluitend na goedkeuring van Will
en haar team geaccepteerd. Dit o.a. volgens de LAMO (Leidraad
Afstoten Museale Objecten) richtlijnen.
• Pilot "workshop beeldsnijden" is opgestart en ziet er veel belovend uit. Hier volgt later
meer uitgebreide informatie over.
• Eerste informatieve gesprekken met firma "Smits Neuchatel" vertegenwoordiger en
technische ploeg, onder leiding van Wim Quirijns hebben plaats gevonden. Het gaat
hier over een mogelijk permanente oplossing voor de dek lekkages.
• In het kader van "400 jaar haven Hellevoetsluis" zal de tentoonstelling "de
Hellevoetsche jaren van de Buffel" in gewijzigde vorm weer ingericht worden. Hier volgt
later meer uitgebreide informatie over.
• De bezoekersaantallen van de Buffel lijken zich eindelijk weer positief te ontwikkelen.
(donderdag 19/08 - 56 bezoekers - Red.) Dit komt o.a. door versoepelingen van de corona
maatregelen maar ook door betere naamsbekendheid en vooral door de inspanning
van onze vrijwilligers. Dat neemt niet weg dat het nog steeds lastig is om elke dag
voldoende gastvrouwen en -heren beschikbaar te hebben om het schip op een
verantwoorde wijze te kunnen openen en dus gasten te ontvangen. Graag aandacht

(vervolg op pagina 3)
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“Van het bestuur”

•
•

•

•

hiervoor en stel u beschikbaar via Toprooster. Op dit moment zijn het vaak dezelfde
vrijwilligers die hun schouders er onder zetten dus graag zo veel mogelijk support.
Het “Ketelbinkie/Kruitloperproject” wordt in september weer opgestart.
In september wordt er ook actief meegedaan aan de monumentendag en
zal er tijdens burendag een middag/avond worden georganiseerd om de
nieuwe bewoners van het project "Heren aan de Haven" kennis te laten
maken met ons museumschip en natuurlijk met elkaar.
Sinterklaas was samen met zijn Pieten te gast aan boord om een film op te
nemen. Deze opname zijn in het "geheim" gemaakt om de Hellevoetse kinderen niet in
verwarring te brengen.
Tot slot een hartelijk welkom aan de nieuwe vrijwilligers binnen onze stichting. Naast de
individuele kennismaking met iedereen is het ook mogelijk om je voor te stellen in een
beknopt kennismakingsbericht, “Ik ben nieuw op de Buffel”, geplaatst in de
Buffel nieuwsbrief.

Namens het bestuur van De Buffel
Ed Wijbrands
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De machinekamer van de Buffel
Wat is stoom?
Eén van de aggregatietoestanden (verschijningsvormen), de gasvormige toestand van water.
Vaak wordt de naam stoom gegeven aan een nevel
van water. Kleine zichtbare druppeltjes water boven
bijvoorbeeld koeltorens waar water wordt gekoeld in
tegenstroom met koudere lucht. Maar dit is meer een
damp die oververzadigd is met water. Echte stoom is
echter een kleurloos gas en onzichtbaar.
Er zijn drie soorten stoom nl. Natte stoom - Verzadigde stoom - Oververhitte stoom.
Natte stoom
Dit is stoom waarin kleine waterdeeltjes zweven. Door deze waterdeeltjes is het
soortelijk gewicht gestegen. Wanneer natte stoom verhit wordt, dan zullen allereerst
deze waterdeeltjes verdampen. Bij voldoende verwarming wordt de stoom dan
verzadigd.
Verzadigde stoom.
Dit is stoom die gedeeltelijk condenseert bij verlaging van temperatuur. Deze stoom is
ongeschikt voor het aandrijven van een stoomturbine, maar voldoet prima voor het
aandrijven van een zuigerstoommachine of voor de overdracht van warmte. Er wordt
dan wel gebruikgemaakt van verzadigde stoom die bij hogere druk is gegenereerd
zoals bij de Buffel ca 2,5 bar. De machines van de Buffel draaiden dan ook op deze
druk.
Oververhitte stoom.
Om oververhitte stoom te maken moet er extra warmte aan de stoom
wordentoegevoegd. De geproduceerde verzadigde stoom kan dan vervolgens door
een oververhitter worden geleid. De verzadigde stoom stijgt in temperatuur en wordt
dan oververhitte stoom genoemd. Maar dit type stoom werd pas later gebruikt en valt
buiten dit kader.
De Stoomketels

(vervolg op pagina 5)
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De Buffel was uitgerust met vier Yarrow vlampijp kofferketels. Pas in ca 1888 werden de
ketels in een cilindrische vorm gemaakt, wat constructief veel sterker is dan een vierkante
box. De Yarrow ketels stonden ook op de tanktop. Twee aan iedere zijde. Deze werden
met kolen gestookt die met hand en schop in de vuurhaard moesten worden ingebracht.
Per zeewacht waren er dus vier stokers nodig om voldoende stoom te maken zodat het
schip zijn snelheid kon maken. De voorraad kolen in de vier bunkers was 200 ton. Goed
voor 10 dagen op zee met een gemiddelde snelheid van 10 knopen per uur.
Daarna moest er weer in een haven worden gebunkerd.
Dit gebeurde ook met de hand. De zakken kolen werden naar boven gesjouwd en via vier
stortkokers geleegd in de kolenbunkers diep in het schip en vlak bij de ketels.
Rond de geschutstoren zie je nog die vier ronde afdichtingsluiken. Het was uiteraard wel
een stoffige boel. Niet voor niets werd het schip eerst zoveel mogelijk afgedekt, maar het
kolengruis drong toch wel door.
Dus de Jannen konden er na het kolen bunkeren tegen aan om schoon schip te maken.

Barend

b

“Steken, storm afrijden”
het schip met de kop op de wind houden bij zwaar weer.
Piet Gardenier
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MIJN NIESTERN JAREN.
De plaats waar nu de Buffel ligt was vroeger en
dan praat ik over mijn Niesternjaren, een talud
met rails en hellingwagens. Ook werd dit talud
gebruikt om
nieuwbouwschepen te
water te laten. De
hellingwagens
dienden om
reparatieschepen de
helling op te trekken.
De bovenzijde van zo ’n hellingwagen was dus
horizontaal en de rest was aangepast aan de
helling. De wagen liet men naar beneden rijden
, onder water, de boot kwam langszij en de
wagen werd dan weer met lieren naar boven
getrokken waarbij hij de boot t.o.v. het kielvlak
mee omhoog bracht. Zo werkte dat. De
mijnenvegers Drachten en Sittard zijn ook hier
dwarsscheeps te water gelaten. De nieuwbouw
betrof meestal binnenvaart schepen. Voor
Brazilië werd een heckwheeler gebouwd, de
Joachim Nabuco. Verder enkele Damco
schepen. Hoe is ’t zo gekomen ? Na m’n HBStijd was ik 18 jaar en ben toen gaan werken als
beambte bij de Scheepswerf Piet Smit Jr. aan
de Stadionweg in Rotjeknor. Echter, ik kreeg
geen reiskostenvergoeding en moest van mijn
karige salaris van 123 gulden, netto, 30 gulden
aan een maandkaart voor het moordenaartje
van de RTM spenderen. Dus gewoon een week
werken voor de reis. En ook nog op de
zaterdagmorgen. Dat was dus snel bekeken en
na 9 maanden was ik weg. Inmiddels had ik in
Spijkenisse de 5e klas van de Middelbare
Handelavond School afgemaakt. Ik ben op de
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fiets gestapt met mijn stoute schoenen aan en
naar Niestern gereden en gevraagd of zij niet
iemand moesten hebben voor hun kantoor.
Nee, zei dhr. Koning onderdirecteur en
commerciële man, maar we hebben nog wel
iemand nodig op de tekenkamer. Zonder enige
kennis van technische zaken heb ik
plompverloren toen gezegd: “Dat is ook goed “.
En zo doende ben ik op de TEKA gekomen,
waar ik eigenlijk opnieuw moest beginnen. Ze
hadden toen net een order binnen voor de
afbouw van 8 stuks havenkranen voor het
overslagbedrijf Muller & Progress aan de
Eemhaven in R’dam. De portiersloge lag
ongeveer zo’n 50 m ten noorden van het
Brandweermuseum en werd jaren bemand
door Dhr. Schölgens. Zo’n beetje recht voor
het museum was de houten Marine kantine;
het voormalige badhuis was toen al
afgebroken. De portiersloge zat vast aan de
torpedoloods, die voornamelijk voor wat opslag
werd gebruikt. Een meter of 5 daar vandaan
was het houten kantoor en TEKA. Dan een
strook van 10 meter en daar begon de grote
hal. Deze hal is neergezet door de voorloper
van Niestern, het Bouw- en Montagebedrijf. In
de hal liep een 5-tons Nellen
bovenloopportaalkraan om secties te
vervoeren. Een sectiewagen was plat en had
cushionwielen; massief rubber. Scheelde toch
oppompen. Die kocht je dan tweedehands bij
de fa. Baris in Spijkenisse en hij verkocht ‘m
alleen als je er ook nog 10 vetspuiten bij kocht;
ook al had je ze helemaal niet nodig. Voor de

(vervolg op pagina 7)
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Marine voerde Niestern het 4 trapsonderhoud
uit voor de kustmijnenvegers. Voor zover ik
weet ging alles er uit en er kwam nieuw voor
in de plaats, ook als dat qua onderhoud
technisch gezien, helemaal niet nodig was.
Voor het schilderwerk thuis kon je illegaal
gebruik maken van vellenverf. Als je het vel
op de verf in kleine stukjes maakt, je roert het
door en hup, je hebt vellenverf. Zo vindingrijk
als men toen al was, was het geen geheim,
dat het natuurlijke vel een handje werd
geholpen. Men knipte van ouwe lappen
smalle strookjes en men mengde die door de
verf. Niet te onderscheiden van de originele.
Als je een bonnetje had kon je dus altijd langs
de portier. Er is wat afgeschilderd in die
dagen, ook al was het slechts in 50 tinten
grijs. Aan de kade naast de grote hal lagen
een stuk of 15 mijnenvegers in de
mottenballen. Ze waren volledig ingekapseld.
Een stuk of 5 mijnenvegers in actieve dienst
kwamen af en toe de haven in; meestal alleen
om even te knippen en te scheren. Die 15,
daar gebeurde dus niets mee. De gemeente
hoefde alleen maar havengeld te innen. Het
marine commando in Hellevoetsluis stond
onder bevel van Dhr. Dasia, die met z’n ouwe
trouwe hond regelmatig het terrein op kwam
om de voortgang te bekijken. De Marine had
over het stuk, zoals boven beschreven een 3
meter brede kade. Een 2 meter hoog hek
scheidde dat van het Niestern terrein. Op de
kade was altijd een burgerman van de marine
in touw met kabels, trossen, etc. Wij noemden
hem dan ook de touwwerktuigkundige.
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Intussen had ik via PBNA mijn eerste examen
gedaan als leerling tekenaar. Echter, je
diploma kreeg je alleen als je kon aantonen,
dat je een jaar praktijkervaring had en dat had
ik dus niet. Toen ben ik met goedvinden van
de directeur Chris Schneiders een jaar lang
buiten geweest.
3 maanden spantenvloer (uitslagen maken)
4 maanden ijzerwerkerij (afschrijven,
uitzetten, mallen maken, hechten bij ’t
samenbouwen) 3 maanden bankwerkerij en
voor de rest van alles wat. ’s Avonds ging ik
3x in de week lassen om die technieken
(onder de hand -, stapelen - , of boven het
hoofd lassen) onder de knie te krijgen. Met de
wekker heb ik ook platen ( stuiknaad ) onder
poederdek gelast. Ook het dok was destijds
operationeel. De oude illegaal, via Duitsland,
gesmokkelde Engelse wormpompen
(bedankt, Piet Gardenier ) deden geen dienst.
Er werd anderszins met het dokwater
omgegaan voor in en uitpompen. Het
pompgebouw is wat jaren geleden in de oude
stijl weer opgetrokken. Maar ook in mijn tijd
had dat zomaar gedaan kunnen zijn. Het
pompgebouw was destijds een grote bouwval.
Er is toen voorgesteld om te gaan
restaureren, waarbij Niestern en
Monumentenzorg allebei de helft van de
kosten zouden dragen. Nou, dat zag Niestern
niet zitten, want dat zou toch nog een flink
kapitaal vergen. Niestern heeft toen zo’n
Brabantse betonschuttingenboer in de arm
genomen en die heeft boven die pompput een
(vervolg op pagina 8)
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uit betonplanken samengesteld gebouwtje
neergezet. Dat was stukken goedkoper. Er is in
mijn tijd voor het eigen bedrijf en voor
zusterwerf De Waal in Zaltbommel ook een 5tons kraan gebouwd, die op de havenkant
stond en alles deed wat voor de portaalkraan
buiten bereik lag.
Het houten kantoorgebouw werd nog
verbonden met een 5 meter lange gang naar
de torpedoloods, die omgetoverd werd tot
kantine voor het Niestern personeel.
De havenkranen voor Rotterdam werden al
gedeeltelijk aangevoerd vanuit Duitsland, want
’t waren MAN-kranen; echter de gieken
bestonden geheel uit een vakwerkconstructie
en die werden in z’n geheel door Niestern
geproduceerd. Ook de verdere installatie werd
door Niestern gedaan. De zware transporten uit
Duitsland werden gedaan door de R’damse
transporteur ZWATRA, die nog steeds actief is
in deze sector. Waar nu de nieuwe huizen
staan bij de Buffel zaten toen de
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Houtbewerkingsloods, het Magazijn en de
Bankwerkerij.
Mijn tijd bij Niestern was van 1962 – 1965.
In die tijd werd ook onze buurman, het
lichtschip Noordhinder bij scheepswerf De
Waal gebouwd, waar bij de torenkraan, die
in Hellevoetsluis was gebouwd goede
diensten heeft bewezen. Ik ben daarna
“weggekocht” door een ingenieursbureau in
Den Briel, waar ik 9 jaar heb gewerkt. Rond
1971 ging Niestern failliet en het vastgoed,
d.w.z. de huizen, die het bezat in de
Glaciswijk werden verkocht aan de
ondernemer Barend van Gurp, die ze weer
te gelde maakte. Ik heb er toen een van
gekocht. Dat ging via de makelaar
Wassenaar en de notaris v d Valk in
Schiedam. Er bestaat momenteel nog een
werf met de naam NIESTERN SANDERS
in Groningen.

Hellevoetsluis 1956
bron: Groot Hellevoet 05-09-2018
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John Hadley werd geboren in 1682 en werd later
natuurkundige, filosoof en wiskundige. In 1717
werd hij lid van de Royal Society en toen hij zijn
uitvinding deed was hij er zelfs de vice-president
van. Tot zijn dood speelde hij bij het
genootschap een centrale rol. Rond 1720
werd Hadley voor het eerst bekend, toen
hij met zijn broers George en Henry de toen
veel gebruikte spiegeltelescoop verbeterde. Dit was
zo bijzonder, omdat andere beroemde wetenschappers in
die tijd, zoals Newton, hier niet in waren geslaagd.
In 1731 deed Hadley een uitvinding die ervoor zorgde dat beter
navigeren mogelijk werd. Hij maakte namelijk een octant. Dit was een
nauwkeurig en gemakkelijk te bedienen reflectie-instrument, met twee
spiegels waarmee hoeken tot 90 graden konden worden gemeten. Hij
ontwierp twee verschillende soorten octanten, die allebei anders
bediend werden. Slechts één van die twee is later in de praktijk
gebracht. Het instrument werd van hout gemaakt en op 13 mei 1731 aan
de Royal Society getoond. Zijn uitvinding was echter niet helemaal origineel.
Hadley had met Newton overlegd over het gebruik van twee spiegels in
plaats van één, maar de uitvinding werd toch op zijn naam
geschreven.
Toen het instrument de goedkeuring van de Royal Society had
gekregen moest het natuurlijk ook op zee gebruikt worden.
Hadley gaf daarom de Londense instrumentmaker Jonathan Sisson de opdracht om een
octant van messing te maken. Door het maken van de octant kreeg Sisson de eretitel
‘Mathematical instrument maker to the Prince of Wales’.
Het jacht Chatham werd in augustus 1732 beschikbaar gesteld voor John Hadley en zijn
beide broers om de octant uit te proberen op zee. Drie dagen lang deden Hadley en zijn
broers waarnemingen en ondanks het slechte weer waren ze heel erg tevreden over de
resultaten.
(vervolg op pagina 10)
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1.

Frame

2.

Schaalverdeling

3.

Alidade draaibaar om A

4.

Nonius

5.

Oogvizier

6.

Grote spiegel

7.

Kleine of kimspiegel

8.

Gekleurde glazen op de plek
voor de directe waarneming

9.

Gat voor de gekleurde glazen
bij de rugwaartse waarneming

10.

De kimspiegel voor rugwaartse waarneming

11.

Het oogvizier voor Rugwaartste waarneming

12.

Handvat

De octant bestaat uit een frame dat de grootte heeft van één achtste van een cirkel,
vandaar de naam octant (octo betekent acht). Rond het middelpunt van de sector
draait een wijzer (alidade) en het uiteinde daarvan glijdt langs de rand van de
cirkelboog waarop de graadverdeling is gezet. Op het frame is bovenaan op de alidade
de ‘grote spiegel’ gemonteerd. Tegenover het oogvizier zit op het frame de ‘kleine’ of
‘kimspiegel’ bevestigd.
Om daadwerkelijk met dit instrument te kunnen navigeren, moet je wel weten hoe je
ermee moet werken, dat gebeurt als volgt: de stuurman houdt het instrument
verticaal (zoals op het plaatje) in de richting van de zon of ster. Hij ziet door het
oogvizier de horizon recht onder het hemellichaam en beweegt de alidade met
daaraan de grote spiegel langs de gradenboog. Het beeld wordt via de grote en kleine
spiegel weerkaatst en valt zo in het oog. Zo ziet de stuurman het beeld van het
hemellichaam en de horizon dus tegelijkertijd.
Als de alidade genoeg verschoven is en hij het hemellichaam op de horizon ziet liggen,
kan hij alles vastzette en hij kan dan de schaalverdeling aflezen.

(vervolg op pagina 11)
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Als de horizon slecht te zien is, kan er ook gewerkt worden met de octant. Dan kan de
horizon er tegenover gebruikt worden en moet de stuurman dus met zijn rug naar de
zon toe gaan staan, dit wordt de rugwaartse waarneming genoemd. Dan is er een
tweede kleine spiegel en vizier, de octant wordt ook achterstevoren vastgehouden. Het
beeld van het hemellichaam wordt weer nu ook weerkaatst in de tweede kleine spiegel.
Het gebruiken van beide methoden is altijd handig, dan kunnen fouten hersteld of
verminderd worden, dit deden ze ook bij het testen van de octant op de Chatham.

Voordelen ten opzichte van bestaande instrumenten
De octant had veel voordelen ten opzichte van de al bestaande graadstok en het
Daviskwadrant. Hij was kleiner en daardoor minder gevoelig en ook gemakkelijker te
gebruiken op een bewegend schip. Wel werden de zware octanten liever gebruikt,
omdat die stabieler zijn. Ook stond de octant erom bekend dat er gemakkelijk mee te
leren werken was. Verder waren nu het beeld van het hemellichaam en de horizon
tegelijkertijd te zien en hoefde er dus niet meer gewisseld te worden. Het laatste
verschil is dat er hoeken te meten waren die ongeveer twee keer zo groot zijn als die te
meten waren met de graadstok en Davidkwadrant. Een hoop voordelen dus!

rugwaardse waarneming

gewone waarneming
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De vereisten voor aanneming tot jongen bij de zeemacht waren in de tweede helft
van de negentiende eeuw de volgende:
a. Lichamelijke geschiktheid
b. Leeftijd van 13 1/2 - 16 jaar
c. Lengtemaat van:
1,4 meter tot den 15 jarigen leeftijd
1,45 meter tot den 16 jarigen leeftijd
d. Een weinig kennis van lezen en schrijven
e. Overlegging van de benodigde stukken als:
1. Geboorte-acte
2. Bewijs van goed gedrag
3. Schriftelijke en gelegaliseerde
toestemming van ouders of voogden
4. Bevolkingskaart

Jongens die een vonnis wegens diefstal te hunner laste hebben, mogen nimmer worden
aangenomen, terwijl dit eveneens het geval is met personen boven de 16 jaar. De jongens
verbinden zich voor den tijd van 10 jaar, ingaande met hun 16 de levensjaar. Van het
oogenblik van indiensttreding af, waarbij hem ƒ 30 als premie wordt terhandgesteld, kan de
jongeling geheel voor zichzelven zorgen, daar hij behalve vrije voeding en logies, eene
maandelijksche soldij van 8 gulden ontvangt. Van deze verdiende soldij wordt 3/4 of zes
gulden ingehouden, tot aanzuivering van de schuld, die gemaakt is voor de kosten der
eerste uitrusting, terwijl van het overblijvend 1/4, den jongens f 0,25 's weeks als zakgeld
wordt uitbetaald en het overige onder beheer blijft van één daarvoor aangewezen officier,
om bij voorkomende gelegenheid ten behoeve van den jongen te worden aangewend

(vervolg op pagina 11)
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Een nieuwe uitdaging voor Buffel vrijwilligers
Ketelbinkie – Kruitloper
door Walt Massie
Ketelbinkie – Kruitloper is een speciaal belevingsprogramma voor
kinderen vanaf 8 jaar. Het ontdekken en leren door het begeleid
doen is hierin een sleutelbegrip. Scheepswerf de DELFT in Rotterdam
had een Kruitloper programma. Nu wil men het, in aangepaste vorm,
aan boord van de BUFFEL aanbieden.
Het is 1868 in dit programma. De BUFFEL is nieuw en heeft bemanning nodig. Dit programma
is gericht op het werven van Ketelbinkies en Kruitlopers. Zij zijn leerlingen en klusjesjongens
aan boord met ook speciale taken:
•

Ketelbinkies maken de ketels en de stoommachines schoon.

•

Kruitlopers brengen buskruit van de kruitkamer naar de kanons.

In 2021 zijn ook BUFFEL vrijwilligers nodig voor het team dat dit programma, dat soms op
een toneelstuk of interactieve voorstelling lijkt, aan wil bieden.
De deelnemers krijgen een zo authentiek mogelijke indruk van de marine aan boord van de
BUFFEL, begeleid door het team.
De meesten van het Ketelbinkie – Kruitloper team begeleiden bakken (groepjes van 4 deelnemers) bij het uitvoeren van een aantal korte (meestal 10 tot 15 minuten durende)
activiteiten tijdens een twee uur lange sessie aan boord. Alle activiteiten leveren nuttige
inzichten voor de deelenemers, betreffende de volgende vier thema’s:
1. Historische achtergrond.

3. Techniek.

2. Algemene kennis.

4. Een maritieme leven.

(vervolg op pagina 15)

(vervolg op pagina 11)
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Ketelbinkie – Kruitloper - vervolg
Ketelbinkie – Kruitloper begeleiding is bijzonder
Begeleiden is anders dan rondleiden.
Een rondleider volgt een min of meer vaste route en vertelt veel. De Ketelbinkie –
Kruitloper begeleider vertelt weinig; hij stuurt en bevordert het ontdekkingsproces
van de deelnemers door vragen te stellen, discussie te stimuleren en vragen van de
deelnemers te beantwoorden.
Ketelbinkie – Kruitloper is anders dan een verkleedfeest
De deelenemers aan het programma dragen hun gewone straatkleding. Het uniform
van een begeleider levert een belangrijke bijdrage aan de sfeer van toen.
Er zijn diverse Ketelbinkie – Kruitloper functies
Meestal kan elke Ketelbinkie – Kruitloper begeleider enkele van een spectrum van
functies van Commandant tot Huilende moeder vervullen.
Eisen aan Ketelbinkie – Kruitloper begeleiders
Er zijn twee heel belangrijke eisen:
1.

Je moet het werken met jonge mensen leuk vinden.

2.

Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag hebben of kunnen krijgen.

Belangstelling voor maritieme geschiedenis is natuurlijk welkom. De DELFT
begeleiders hadden zeer diverse achtergronden – van bakker tot inkoper tot
universitair docent. De meesten hielpen bij ons programma als ‘tussendoortje’ van
een andere taak bij de Scheepswerf.
Wens van de BUFFEL Directie
De Directie wil Ketelbinkie – Kruitloper programma’s gebruiken om meer (betalende)
bezoekers naar de BUFFEL te trekken. Om dit te realiseren zijn veel nieuwe
Ketelbinkie – Kruitloper vrijwilligers nodig.
(vervolg op pagina 16)
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Ketelbinkie – Kruitloper - vervolg
Hulp voor kandidaat begeleiders
Er zullen in overleg enkele instructie- en oefensessies georganiseerd worden.
Daarnaast zijn er al een aantal geschreven hulpmiddelen beschikbaar.
Kennismaking met het programma
U kunt kennismaken met het Ketelbinkie – Kruitloper programma als volgt:
1.

Nu, door mee te doen of te observeren tijdens ons speciale
demonstratieprogramma voor alle BUFFEL vrijwilligers.

2.

Later, door mee te lopen tijdens een ‘echt’ programma. Je mag observeren,
foto’s maken en praten met begeleiders tussen de activiteiten.

Help om deze authentieke belevenis aan te bieden.
Er is behoeft aan veel nieuwe begeleiders.
Meedoen geeft veel voldoening!

Contact voor meer informatie of beantwoording van vragen:
De leider van het Ketelbinkie – Kruitloper team: Walt Massie via
e-mail: w.massie@hetnet.nl of tel: 06 – 4896 0630.
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STROOMVERSNELLING

Op zaterdag 14 augustus werd onder grote belangstelling, van o.a. veel
vrijwilligers van de Buffel, de buitenexpositie 400 jaar haven Hellevoetsluis
geopend.
Op het terrein van Droogdok Jan Blanken, wordt u meegenomen in een reis
door de tijd vanaf 1579 tot heden.
Onderweg treft u overal QR codes aan, die gescand kunnen worden om extra
geïnformeerd te worden.
De toegang is gratis.

(vervolg op pagina 18)

Nummer 9 - september 2021

STROOMVERSNELLING
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant

Buffels Praathuis

(Uit 1896-09-27
een tijd dat de pag.
kassa6.nog op de wal stond…..)

26 Sept. De korp. Stuurman V, dienende
aan boord van Hr. Ms. logementschip
“BUFFEL”, die door den Krijgsraad alhier,
wegens het plegen van onzedelijke
handelingen, veroordeeld werd tot 1 jaar

19

Uit het levend van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant
1897-08-08 pag. 6
De kwartiermeester J. Jongman, van
Hr. Ms. logementschip “BUFFEL”
alhier, werd deeze morgen door een

gevangenisstraf en wegzending uit de

dreg op het hoofd getroffen. Dit

Marine, kwam van dit vonnis in hooger

lichaamsdeel werd daardoor zeer

beroep. Het Hoog Militair Gerechtshof te

ernstig verwond. Nadat aan boord het

Utercht veroordeelde den schuldige tot
twee jaren gevangenisstraf en verklaarde
hem gedurende 5 jaren vervallen van het
recht om als militair te mogen dienen.

eerste verband was aangelegd, werd
de gewonde ter verdere verpleging in
het hospitaal opgenomen.

.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1897-03-11 pag. 2.
De bootsman der Marine C. de Vos, instructeur aan boord van Hr. Ms.
logementschip “BUFFEL’, werd verleden week aangenaam verrast. De jongens van
zijne afdeeling boden hem uit hoogachting en dankbaarheid voor genoten
onderwijs een fraai aandenken aan, bestaande uit een kristallen sigarenstel met
zilver gemonteerd. Door de goede zorgen van de firma Overstrijd was dit
geschenk voorzien van eene keurig uitgevoerde ïnscriptie. De aanbieding van dit
geschenk mag zeker wel als een bewijs gelden van de goede verstandhouding
tusschen genoemden onderofficier en zijne kweekelingen
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