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Van de redactie

Beste Buffelaars,
Deze maand hebben jullie weer voor een interessante nieuwsbrief gezorgd.
Het is voor de redactie erg fijn om uit zoveel kopij te kunnen kiezen.
Verhalen voor “de Pen” blijven welkom, ook al is het je niet persoonlijk gevraagd.
Je vertelt dan, waarom je vrijwilliger op de Buffel geworden bent en wat je
werkzaamheden zijn.
Jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Foto’s omslag - Wil de Fillipi
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“Van het bestuur”

Bestuursmededelingen, nieuwsbrief
november 2021
De herfst is weer in volle hevigheid
losgebarsten en dat is het moment dat
ons bestuur terugkijkt naar de
afgelopen maanden en naar de
maanden die voor ons liggen. Ook de
afgelopen maanden waren er
beperkingen in de activiteiten door de
Corona pandemie. Ook in de komende
maanden zal dat het geval zijn.
Ondanks die beperkingen, wist het
publiek de Buffel, na 1 juni 2021, de
Buffel weer te vinden. Open zijn bleek
in de praktijk niet altijd makkelijk,
omdat een groot aantal Buffelaars niet,
om besmetting te voorkomen,
beschikbaar waren. Ondanks dat, is de
Buffel open geweest voor het publiek.
Dit met uitzondering van 16 oktober
toen bleek dat een aantal Buffelaars
door het Corona virus waren besmet
en wij als bestuur het niet verantwoord
achten open te zijn voor het publiek.
Heel jammer omdat de gemeente die

dag als lokale feestdag had uitgeroepen
omdat op die dag de haven van
Hellevoetsluis 400 jaar bestond en door
tal van Buffelaars activiteiten aan boord
waren georganiseerd. Overigens zonder
hulp van de gemeente en/ of andere
organisaties.
25 september was gelukkig wel een
succesvolle dag. Op die dag waren onze
( nieuwe) overburen uitgenodigd. Allen
hadden van de uitnodiging gebruik
gemaakt en het was een geslaagde
kennismaking.
Een andere activiteit die ondanks de
Corona pandemie is opgestart en deze
winter verder vorm moet krijgen is het
“Kruitloper- Ketelbinkie”
project. Door de
vrijwilligers van de helaas
failliet gegane werf
“de Delft,” voorheen
gevestigd in Rotterdam, is
deze activiteit aangepast
(vervolg op pagina 3)
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aan de tijdsperiode 1868. Publiek kan

Buffel een voortdurende zorg is voor ons

binnen deze activiteit zelf deelnemen

bestuur. Om een verantwoorde

aan het marineleven aan

exploitatie mogelijk te maken dienen er

boord. Ook van “de Delft”

op het gebied van het verkrijgen van

afkomstig zijn de

financiële middelen tal van

beeldsnijders die de kunst

organisatorische en bedrijfsmatige

van het beeldsnijwerk

activiteiten plaats te vinden. Door ons

beheersen en tonen en waaraan via

bestuur wordt er hard gewerkt om door

“workshops” kan worden

de “Museumvereniging” formeel als

deelgenomen. Helaas konden er dit

“Museum” te worden erkend, waardoor bij

jaar ook geen party’s en evenementen

andere musea museum-stukken kunnen

aan boord plaats vinden, waardoor de

worden geleend en ook meer

noodzakelijke inkomsten beperkt zijn

subsidiemogelijkheden beschikbaar

gebleven. De cultuur en museumsector

kunnen komen. De verwachting is dat die

is één van de sectoren, die ernstig te

erkenning de komende maanden tot

lijden heeft door de inkomstendaling

stand zal komen, want dat is wat ons

vanwege de Corona pandemie. Dat

bestuur wil. Een museum, liefst in

geldt ook voor de Buffel. Helaas heeft

samenwerking met andere musea,

de gemeente besloten de Buffel in deze

opbouwen, waarin een interessant en

niet een financiële tegemoetkoming

historisch verantwoord beeld wordt

aan te bieden, omdat men van mening

gegeven over de periode dat

is dat deze schade uit eigen middelen

Hellevoetsluis een belangrijke

moet kunnen worden gecompenseerd.

marinehaven was.

Het mag duidelijk zijn, dat de

Een voortdurende zorg is het behouden

exploitatie en het onderhoud van de

en aantrekken van nieuwe vrijwilligers.

(vervolg op pagina 4)
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Zowel voor de onderhoudsploeg, de

plaats vinden. Ook wordt naar

activiteiten-commissie, kinderparty’s,

samenwerkingsmogelijkheden gekeken

opbouw museum Buffel, de horeca,

met andere musea op Voorne. Zie

marketing, PR, social media, ICT etc. De

www.vestingeilandholland.nl

komende maanden zal ons bestuur op

Kortom, plannen genoeg, hulp daarbij is

dat gebied de nodige activiteiten

van harte welkom. Wil je meedenken en

moeten ondernemen. Ook voor het

helpen stuur dan een mailtje naar

verkrijgen van de nodige financiële

tomwensink@de buffel.nl.

middelen om de nodige restauratie
werkzaamheden te kunnen uitvoeren,

Tom Wensink

zijn deskundige mensen op financieel

Voorzitter

en subsidietechnisch gebied nodig.
Uiteraard is het bijzonder jammer dat
op dat gebied de beoogde

Vestingsteden Holland

samenwerking met Stadsmuseum en
Droogdok niet gelukt is en de komende
maanden nieuwe wegen moeten
worden gezocht om tot een
samenwerkingsvorm te komen.

Hellevoetsluis

Brielle

Zo zijn wij als bestuur in gesprek met
Historyland om tot een samenwerkingsvorm te komen waarbinnen
activiteiten kunnen plaats vinden die

Heusden

om (veiligheids) redenen of
ruimtegebrek, niet aan boord kunnen
Willemstad
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Het Ketelbinkie-Kruitloper Project
"Op donderdag 29 en zaterdag 30 oktober hebben Walt
Massie en zijn team een succesvolle pilot gedraaid van het
"Ketelbinkie-Kruitloper project". Ik was op donderdag te gast
bij deze pilot en ben zeer onder de indruk geraakt van de
presentatie van deze 'pilot'. De kandidaten bestonden
voornamelijk uit vrijwilligers van de Buffel en enige kinderen.
Wat mij opviel was dat Walt en zijn team de aangewezen
'bakken' in korte tijd volledig mee namen in de situatie zoals
deze rond 1868 aan boord van de Buffel zich zou hebben
kunnen afspelen. Dit niet in het minst door de historische uitstraling van de
instructeurs maar ook door de duidelijke en educatieve wijze waarop de
verschillende onderdelen behandeld werden. Wij spreken hierbij o.a. over, de vlag
hijsen, touw knopen, dichtheid van hout bepalen, kruiden herkennen,
(vervolg op pagina 6)
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vervolg

schoonschrijven, kanonschieten, enz. De cursisten, steeds stram in de houding,
volgden de bevelen van de dienstdoende officieren en bootsman dan ook zonder te
'morren' op. Naar gelang de instructie vorderde zag ik tekenen van nervositeit ontstaan
bij de aanwezige kandidaten, omdat de te beantwoorden vragen, soms best lastig
waren. Opvallend was wel dat de jongste deelnemers het best presteerden. Na een
zenuwslopende periode, waarin Walt en zijn team de ingeleverde vragenlijsten
beoordeelden, kwam dan eindelijk het verlossende woord: alle kandidaten waren
geslaagd en konden als Ketelbink dan wel Kruitloper aanmonsteren op de Buffel. Dit
heugelijke feit werd nog eens extra onderstreept met de uitreiking van een prachtig
certificaat en een groepsfoto waarop uitsluitend blij lachende gezichten te zien zijn.
Ik wil Walt en zijn team zeer bedanken voor de wijze waarop zij hun reeds bestaande
programma hebben vertaald naar de Buffel situatie in 1868 en bovendien in de vorm
waarin zij dit presenteren. Ik ben er van overtuigd dat dit programma een waardevol
onderdeel zal zijn van het 'Buffel-educatieplan' wat in ontwikkeling is. Bovendien ben ik
er van overtuigd dat dit programma leuk en informatief is voor alle bezoekers van 8 tot
80+

(vervolg op pagina 7)

Nummer 11 - november 2021

vervolg

7

Nummer 11 - november 2021

8

De werking van een centrifugaalpomp
Geschiedenis Centrifugaalpompen werden pas ontwikkeld aan het einde van de 16e eeuw toen
Denis Papin er één bouwde met rechte schoepen.(
Deze Papin was trouwens de uitvinder van de eerste
praktisch werkende stoommachine die later door
Newcomen en James Watt werd verbeterd.) Gebogen
schoepen werden geïntroduceerd door de Britse
uitvinder John Appold in 1851. In Nederland werd deze
pomp ongeveer tien jaar later ingevoerd.
Inleiding
Een centrifugaalpomp verplaatst vloeistof door middel van centrifugaalkracht.
De pomp kan geen lucht verpompen en is dus in principe niet zelfaanzuigend zoals
een zuigerpomp. Er moet mbv een vacuümpompje, vloeistof in het waaierhuis
(slakkenhuis) worden getrokken om de waaier de gelegenheid te geven de vloeistof
rond te slingeren en een centrifugaalkracht te ontwikkelen.
Op schepen moeten de brandbluspompen en lenspompen, zelfaanzuigend zijn.
Centrifugaalkracht in een vloeistof ontstaat bijvoorbeeld, als je met een lepeltje in een
bak water roert. De vloeistof maakt dan een draaiende beweging. Je ziet dat in het
midden een ‘kuiltje’ ontstaat en het niveau langs de rand stijgt. De centrifugaalkracht
is ook afhankelijk van de soortelijke massa van de vloeistof. Door dit verschijnsel
kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan als een centrifugaalpomp vloeistoffen met
veel lucht moet verwerken. Men hoort dan een ratelend geluid, wat op cavitatie duidt,
en er mogelijk ernstige schade aan waaier en/of slakkenhuis kan ontstaan.
Werkingsprincipe van de centrifugaalpomp
De hoofdonderdelen van een centrifugaalpomp zijn het pomphuis en de waaier.
(vervolg op pagina 9)
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De waaier kan in het pomphuis ronddraaien. De waaier bevat schoepen die de centrifugaal
kracht in de vloeistof opwekken.

vloeistofstroom in het slakkenhuis

Het pomphuis heeft twee openingen met daarop de aansluitingen voor de zuig en de
persleiding. De in dit geval axiale opening voor de zuigaansluiting zit ter hoogte van de
instroomopening van de waaier. De opening voor de persaansluiting zit aan de buitenomtrek
op het pomphuis. De pomp en de zuigleiding moeten geheel met de te verpompen vloeistof
gevuld zijn. Als de pomp wordt gestart gaat de vloeistof in de pomp met de waaier meedraaien.
De vloeistof ondervindt de werking van de centrifugaal kracht. Ze stroomt daardoor aan de
buitenomtrek van de waaier het pomphuis in en vervolgens, via de persopening, naar de
persleiding.
Omdat de vloeistof uit het hart van de waaier wegstroomt ontstaat daar een onderdruk.
Daardoor stroomt er weer vloeistof uit de zuigleiding de waaier in, die op haar beurt weer door
de centrifugaal kracht via het pomphuis naar de persleiding stroomt. Op deze manier ontstaat
er een continue stroom vanuit de zuigleiding, via het pomphuis, naar de persleiding. De
snelheid waarmee de waaier ronddraait zorgt er voor dat de vloeistof onder hoge druk komt te
staan. De vloeistof verlaat het pomphuis via een persleiding. Hierbij wordt de mechanisch
energie die ontstaat door het ronddraaien van de waaier omgezet in kinetische energie
(beweging) en potentiële energie (druk).
Voorkomen van cavitatie
Door een zo goed mogelijk hydrodynamisch ontwerp wordt er naar gestreefd de cavitatie en
de hierdoor veroorzaakte schade zo veel mogelijk te beperken. Het beste is natuurlijk om
(vervolg op pagina 10)
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cavitatie geheel te voorkomen door een optimale vorm en afstemming van alle betrokken
componenten en de te verwachten werkomstandigheden. Of door, in de praktijk, de druk in het
betreffende deel van het systeem te verhogen (bijvoorbeeld bij pompen, het knijpen van de
persafsluiter).
Voor- en nadelen
Centrifugaalpompen hebben vergeleken met pompen die volgens een ander principe werken
een aantal voordelen maar afhankelijk van de toepassing ook een aantal nadelen. Bij
pompselectie dient altijd goed naar het proces gekeken te worden.
Voordelen
•

centrifugaalpompen zijn vaak klein van afmeting vergeleken met andere principe
pompen bij gelijke volumestroom en opvoerhoogte.

•

ze hebben minder bewegende delen dus meestal lagere onderhoudskosten.

•

ze zijn geschikt voor rechtstreekse aandrijving.

•

ze leveren een gelijkmatige volumestroom.

Nadelen:
•

centrifugaalpompen kunnen geen vloeistof met veel dampbellen verpompen.

•

de volumestroom is sterk afhankelijk van de benodigde opvoerhoogte.

•

ze mogen niet blijven draaien zonder toevoer van vloeistof

Dwarsdoorsnede van een centrifugaalpomp

1a en b:Pomphuis, 2: Waaier, 3:Pakkingbusdeksel , 4: Asafdichting, 5:Lagerstoel, , 6: Pompas
(vervolg op pagina 11)
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Koelwater Centrifugaalpomp op de Buffel.
Zicht op slakkenhuis van de pomp
en aangedreven door een kleine
zuigerstoommachine.

“Baantjesgasten”
Oorspronkelijk de aanduiding van opvarenden die een bepaald beroep
uitoefenden. Nu alleen nog gebruikt voor de kleermaker, de schoenmaker, de
kapper en de wasser.
Ed Wijbrands
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“De pen”
Door Hans Brand
Graag wil ook ik me even voorstellen.

Na 2 jaar haalde ik het BS diploma en

Mijn naam is Hans Brand geboren 29-

kwam ik als leerling stuurman bij

juli 1944 in Rotterdam. Ik ben getrouwd met

Nievelt Goudriaan in dienst voor mijn 365

Mary Anne, we hebben een zoon en ik heb een

dagen vaartijd op de Alnitak. Deze voer in

dochter uit een vorig huwelijk en wij zijn

de Rotterdam Zuid Amerika dienst op

gezegend met 4 kleinkinderen. Ik woon sinds

havens zoals Rio de Janeiro, Santos,

1968 in Hellevoetsluis.

Montevideo en Buenos Aires. Al snel

Na de oorlog woonde ik met mijn moeder en

kwam ik tot de ontdekking dat de slogan

zus in Blijdorp en op 5 december 1949

van de zeevaartschool koopvaardij

vertrokken wij naar Schiebroek, toen nog als

officier is een manager op zee bij Nievelt

tuinstad aangeduid, waar mijn moeder

niet voor leerlingen was bedoeld, zo gauw

hertrouwde en ik een vader kreeg. Ik heb in

je van kust af was ging je in de dagdienst

Schiebroek een geweldige jeugd gehad.

en was je aan het bikken en verven maar

Schiebroek was nog geheel los van Rotterdam

het ergste was “lapzelven” , goed woord

een soort van landelijk. Na de lagere school en

voor de zeevaart termen rubriek, je kreeg

de HBS aan de Bergsingel ging ik doen wat ik

een emmer vettige olie en wat lappen en

al in de 3de klas lagere school in een opstel

daarmee moest de staaldraden van het

had verwerkt, de zeevaartschool. De hogere

laadgerei ingesmeerd worden. Goed

zeevaartschool aan de Pieter de Hooghweg

uitkijken dat je in de passaat boven de

voor de 2 Jarige BS opleiding, een mooie maar

wind bleef, want anders zat je onder de

pittige tijd, lange schooldagen met ook op

smeer, dat was heel lastig als je om 12.00

zaterdagmorgen nog lessen.

in smetteloos wit aan tafel werd
verwacht. Op 20 september 1964 had ik
mijn vaartijd vol en kon ik terug naar de
hogere zeevaartschool. Februari 1965
haalde ik mijn derde rang. Nievelt wenste
dat ik eerst een radio telegrafie certificaat
ging halen maar dat betekende kleine

de Alnitak

(vervolg op pagina 13)
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“De pen”
Door Hans Brand
vaart en daar had ik geen zin in. Ik moet
toegeven dat ik daar achteraf best spijt van
had en het certificaat toch gehaald heb.
Uiteindelijk kreeg ik een jaarcontract voor een

13

Duinkerken, en diverse havens in Japan. Ik
heb ze allemaal aangedaan gedurende
mijn jaarcontract. Op dit schip maakte ik
voor het eerst echt slecht weer mee wat
me als leerling bij Nievelt in de vaart op
Zuid Amerika
nauwelijks was
overkomen. Na gelost
te zijn in Kure, Japan,
gingen we leeg de
Pacific over naar Los Angeles. Een heftige
hurricane trof Japan om vervolgens als
diepe depressie de Pacific op te trekken.
We kwamen er midden in. Toen ik om
20.00 op wacht kwam, kreeg ik als enige
opdracht; kop op de golven houden. Met

onder Liberiaanse vlag varende bulkcarrier
Allen D. Christensen van ruim 32.000 ton DW.
Hier begon echt een avontuur, met 2 van die
ouderwetse grote koffers met houten banden
erom naar Hamburg per Scandinavia Expres
vanaf Schiedam om naar het schip te gaan.
Op de Nederlandse vloot begon je als 4de
stuurman niet gelijk zelfstandig wacht te
lopen maar bij deze maatschappij wel, dus de
8 -12. De rederij, San Juan Carriers was
onderdeel van een groot door de Mormonen
beheerst bedrijf genaamd Utah Construction
en vervoerde erts van 2 havens in Peru, San
Juan en San Pedro naar diverse
bestemmingen, zoals Nordenham in
Duitsland, een haven vlak bij Napels,

een windkracht 10 tot 11 en een snel
veranderende windrichting werd de zee
erg chaotisch en in het donker slecht te
zien. Ik ben zelden zo blij geweest om op
24.00 uur afgelost te worden. De volgende
morgen op mijn 8-12 wacht was het weer
wat beter maar de zee nog erg wild. Ik had
mijn Agfaatje meegenomen en maakte
door een slingerruit een foto precies op
het moment dat we paaltje pikte, een
heftige duik met de boeg in een
aanstormende golf. Die reikte tot aan de
loopbrug van de voormasten waarvan de
ooghoogte 20 meter is.
Uiteindelijk zat mijn jaar erop bij aankomst
in Kobe, Japan en monsterde ik af als
(vervolg op pagina 14)
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“De pen”
Door Hans Brand
derde stuurman. De maatschappij regelde
een vliegticket, Kobe, Tokyo, Anchorage,
Amsterdam, ik heb toen het traject Tokyo
Amsterdam kunnen omruilen voor Tokyo via
Vancouver naar Toronto voor een geweldige
vakantie bij 2 zussen die daar woonden. In
september 1966 was ik weer bij moeders
pappot.
Thuis gekomen kreeg ik onmiddellijk militaire
zaken achter mijn broek. Ik had toestemming
om een jaar op een buitenlands schip te
varen, maar moest nu subiet terug naar de
Nederlandse koopvaardij. Als zeevarende
hoefde je niet in militaire dienst als je tot het
jaar dat je 27 werd bij de Nederlandse
koopvaardij bleef varen. Ik kon spoedig
terecht bij de Hollandse Stoomboot
Maatschappij. In oktober ging ik aan boord op
de Togokust als vierde stuurman, ik moest
weer van onderaf aan beginnen. We voeren in
de Holland West Afrika Lijn, die van NW
Europa naar zo’n beetje alle havens aan de
West Afrikaanse kust tussen Dakar en Luanda
en Lobito in Angola ging. Er waren zelfs
zogenaamde surf havens bij in die tijd:
plekken waar je voor de kust ten anker ging
en je laadde en loste in een soort grote
sloepen die naar de kust heen en weer
voeren. Daar met eigen laadgerei Peugeots

404, geladen in Rouaan, in laten zakken
was een spannend avontuur. Meer
avontuur waren bezoeken aan Port
Harcourt in de Niger delta en Matadi in
de Congo, deze havens liggen een flink
stuk landinwaarts en je voer dus een
flinke tijd langs oerwoud en savanne.
Na een periode korte vaart, lijndienstjes
van Amsterdam naar diverse Britse
havens, kreeg ik in oktober 1966 weer de
opdracht op de Togokust aan te
monsteren, nu als derde stuurman, voor
weer een West Afrika reis. Maar er was
iets veranderd, de Biafra oorlog was
uitgebroken in Nigeria. Port Harcourt of
andere havens daar in de delta was er
niet meer bij, maar ook de hoofdstad
Lagos- Apapa was geen lolletje. Volledige
verduistering en militairen aan boord die
als je ‘s avonds maar even aan dek kwam
met een groot geweer in je buik stonden
te prikken. Ook kwam Biafra af en toe
(vervolg op pagina 15)

Nummer 11 - november 2021

“De pen”
Door Hans Brand

15

in Europoort. De week vrij gaf de
gelegenheid om op het gemak een
walbaan te zoeken. In december 1970

bombarderen, dat gebeurde met een

was ik voor het eerst in jaren zowel kerst

Fokker Friendship waar ze uit een open

als oud en nieuw thuis en op 4 januari

deur handgranaten en dergelijk tuig naar

1971 begon ik als Maintenance

beneden gooiden.

Supervisor bij CP Ships in een gele keet

Bij aankomst na een reis van 2,5 maand

op het voor terrein van de ECT.

wachtte me een verrassing, gauw naar

Container vaart was net begonnen en

huis en de volgende dag naar de

dat leek me wel de toekomst. Ik heb

Spaarnestroom voor een rondje

gewerkt als logistiek manager voor

Amsterdam naar Manchester en Liverpool,

diverse rederijen, CP Ships, Maersk,

waarna ik wel 3 hele dagen vrij kreeg, om

CMA/CGM en een DB dochter,

daarna aan boord te stappen van de ferry

Transfracht als directeur van de

Norwind op het traject Europort – Hull,

Rotterdamse vestiging gespecialiseerd in

aanvankelijk als derde later als tweede

spoorvervoer van containers. Ik heb met

stuurman. Groot voordeel in die tijd, 2

veel plezier de geweldige groei van de

weken varen daarna 1 week vrij, maar

container in Rotterdam mee mogen

nadeel zo groot en modern als

maken. Daarna vanaf eind 2002 met een

tegenwoordig waren die ferries nog niet

eigen bedrijf in Tracking en Tracing tot

en elke storm of mist periode op de

2015 nog nauw betrokken gebleven bij

Noordzee was raak. We zijn wel om 17.00

haven en transport.

in plaats van 07.00 in Hull binnengelopen

Tenslotte las ik in 2013 dat er vrijwilligers

waarbij bijna geen van de bijna 300

gevraagd werden voor de Buffel die door

passagiers het zonder te kotsen had

Arie naar Hellevoetsluis werd gehaald. Ik

overleefd.

ben er eerder voor van vakantie terug

Het nadeel van het verlof schema op de

gekomen maar op zaterdag 5 oktober

ferry, was het regelmatig thuis zijn, ik was

2013 stond ik aan de kade in de grote

inmiddels getrouwd en het leven aan de

menigte die de Buffel feestelijk onze

wal begon te trekken. Op 1 januari 1971

haven binnengesleept zagen worden en

was ik van militaire dienst af en om de dag

werd vrijwilliger.
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1897-01-01 pag. 6.

BuffelsTwee
Praathuis
jongens van Hr. Ms. logementschip “BUFFEL” gingen gep. Donderdag

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

zonder verlof op reis. De politie te Vlaardingen was echter intijds per
telegraaf van het uitstapje verwittigd. Aankomende aldaar met de
Vlaardingsche boot, mochten de jongelui derhalve met dezelfde gelegenheid
retourneeren, natuurlijk onder behoorlijk toezicht.
Het tweetal wilde zich bij aankomst alhier aan dit lastig geleide onttrekken en
sprong van boord: de een op den kant, maar de ander te water. Aan redders
ontbrak het niet. Nogmaals werden de heertjes ingerekend en den volgenden
morgen marcheerden ze broederlijk naar den “pot”.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1899-02-26 pag. 6.
Voorlezing werd daarna gedaan van het antwoord van den Minister van Marine op
het verzoek, om niet tot verlegging van Hr. Ms. “BUFFEL” over te gaan. Daaruit
bleek, dat die verplaatsing niet alleen op hygiënische gronden noodig werd
geoordeeld, maar ook noodzakelijk was voor de oefeningen van het jeugdig
scheepsvolk en voor de aanwezigheid eener speelplaats.
De heer De Neef verzocht, in verband hiermede, gewichtige beslissingen als
deze terstond ter kennis van de Raadsleden te brengen, wat de Voorzitter voor
het vervolg toezegde. Op voorstel van dit Raadslid werd, niet zonder
tegenkanting van de zijde des Voorzitters en na langdurige discussie, besloten
(met algem. stemmen, except die van den Burgemeester) eene Commissie te
benoemen, welke in opdracht heeft, te onderzoeken in hoeverre verandering van
de grensscheiding onzer gemeente gewenscht en mogelijk is en alle maatregelen
voor te bereiden, die tot dit doel kunnen leiden.
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“Het zeekamp van het Nationaal Jongerenverbond bij Den Oever.
De 150 deelnemers in de sloepen vóór het vertrek op een zeiltocht.
Op den achtergrond het kampschip, Hr. Ms. Buffel, door de Marine
voor dit doel beschikbaar gesteld”

(3 augustus 1938)

Uit: Dagblad “Zuid Holland en ‘s Gravenhage” 24-07-1891

