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Van de redactie

Beste Buffelaars,
Hierbij de eerste Buffel Nieuwsbrief van 2022.
Dit is een nieuwsbrief “Van vrijwilligers - Voor vrijwilligers” Dat wil de redactie graag
zo houden. Verzoek: stuur de Buffel Nieuwsbrief niet door naar anderen zonder
overleg met de redactie.
Bij de artikelen worden vaak foto’s meegestuurd. Wilt u dan nagaan of er op de foto’s
copyright © rust, om eventuele problemen te voorkomen.
Jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Nummer 1 - januari 2022

2

“Van het bestuur”

Bestuursmededelingen, nieuwsbrief
januari 2022
Vanuit het bestuur
Beste Buffelaars,
We staan weer aan het begin van een

leuk om met elkaar bezig te zijn en zo

nieuw jaar. Opnieuw een jaar dat start

de donkere maanden door te komen.

met de nodige beperkingen door de

De maandagen zijn immers ook bedoeld

Corona pandemie. Omdat de Buffel in

om elkaar te ontmoeten en plannen te

de komende wintermaanden normaal

maken voor een nieuw seizoen.

gesproken ook voor het publiek

In de vorige Nieuwsbrief heeft Will

gesloten is, is schade wat betreft gemis

Wiegel daar een hele opsomming van

aan entreegelden niet aan de orde. Wel

gegeven en jullie uitgenodigd om met

is het zeer spijtig dat party’s en

haar aan de uitwerking van die plannen

kinderfeestjes niet kunnen plaats

te werken. Plannen bedenken en

vinden. Dat is wel een gevoelig

uitwerken kun je deels thuis doen dus

inkomsten verlies.

Corona hoeft daarvoor geen

Als bestuur hopen we dat na 14 januari

belemmering te zijn.

2022 het weer mogelijk zal zijn om

Dus neem contact op met Will Wiegel en

noodzakelijk onderhoudswerk weer te

bespreek met haar wat jij zou kunnen

laten plaats vinden. Zoals gebruikelijk

doen. Je kunt haar bellen en/of mailtje

vinden die in principe plaats op de

sturen. Telefoon 06 48 125 102, mail

maandagen tussen 09.00 en 16.00 uur.

w.wiegel@debuffel.nl

Ook in de winter. Behalve dat
onderhoudswerk uit allerlei
werkzaamheden kan bestaan is het ook
(vervolg op pagina 3)
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“Van het bestuur”

Verder staat dit jaar de verdere
ontwikkeling als museum op het
programma. Op 6 februari a.s. wordt
door het Bureau Registratie
Museumregister beslist of wij aan alle
voorwaarden voldoen om lid te worden
van de Museumvereniging. Het
lidmaatschap kan ons op het gebied
van uitbreiding van de collectie en het
verkrijgen van meer financiële
middelen enorm helpen. Dus ook hier
het verzoek om voor jezelf na te gaan
op welke wijze jij een rol kunt spelen in
de opbouw van het museum.
Tot slot nog even iets over
samenwerken met andere musea en

historische organisaties. Uiteraard hopen
we dat Fortresse Holland zich zal
ontwikkelen zoals wij als bestuur dat altijd
hebben nagestreefd. Maar ook regionaal
hopen wij initiatieven te ontwikkelen die
de samenwerking bevorderen. Dat is ook
iets wat de Museumvereniging propageert
en bij tal van andere musea ook is
gerealiseerd. Momenteel wordt hard
gewerkt om de samenwerking met
Historyland vorm te geven. Je kunt
daarover het een en ander vinden op de
website www.vestingeilandholland.nl
Tom Wensink
Voorzitter
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In memoriam
Beste Buffelaars,
In de maand december is ons bestuur het overlijden gemeld van
twee actieve vrijwilligers. Daarover zijn jullie al door Wil De Filippi
per mail geïnformeerd.
Nel van Helvert was jarenlang actief als kassavrijwilliger.
Peter Smit is wel heel plotseling en totaal onverwacht overleden.
Peter was naast gastheer op de Buffel ook actief betrokken bij de
kinderparty’s.
Beiden Buffelaars zullen wij heel erg missen.
Namens bestuur en vrijwilligers hebben wij de directe naasten van
beiden met dit grote verlies gecondoleerd.
Tom Wensink
Voorzitter
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HOE KUN JIJ DE BUFFEL FINANCIEEL ONDERSTEUNEN?
Als bestuur hebben we door de Corona narigheid, zoals zoveel andere musea, te
maken met verlies aan inkomsten. Geen party’s en te weinig activiteiten die geld
in het laadje brengen. In 2022 moeten wij daarom flink aan de bak om naast de
subsidie van de gemeente ook via andere wegen inkomsten te verkrijgen. Nu is er
een manier waarop jij als Buffelaar (en ook anderen) dat kan doen zonder dat je
dat een cent kost. Namelijk als je iets via het internet bestelt dit te doen via een
app of website van “Sponsorkliks.”
Hoe werkt het
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via
SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van deze commissie wordt dan gestort op
de bankrekening van Stichting Ramtorenschip Buffel. Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van
Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een
commissie uit en profiteert onze stichting hier direct van!
Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks, noch Stichting Ramtorenschip Buffel weet wie er iets besteld
heeft. SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk
orderbedrag en dat de commissie voor Stichting Ramtorenschip Buffel is bedoeld.
Dat weten ze omdat je via SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent
gegaan.
(vervolg op pagina 6)
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Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bv. Bol.com,
Cool Blue, etc. een bestelling is geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling
heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat je de bestellingen die je online doet
alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je dus bij
Bol.com doet, levert Stichting Ramtorenschip Buffel dan niets op.
Dus ons verzoek is doe je bestellingen via https://www.sponsorkliks.com of laadt
de app. Daar vindt je ook alle informatie welke bedrijven en organisaties
allemaal zijn aangesloten.
Vast bedankt,
Tom Wensink
Voorzitter
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Verklarende beschrijvingen over scheepsgezegdes door een personeelslid
van het Zwarte Koor.
Het zwarte Koor: Personeel van de machinekamer.
Ergens aanlanden:
Ergens aankomen of terechtkomen
In de aap gelogeerd zijn:
Wanneer er geen plaats meer aan boord was, moest
men in de zeilkooi slapen. De aap, een zeil dat alleen
met zeer rustig weer wordt gevoerd, werd dan als
matras of deken gebruikt. Dat is op zich al niet aangenaam, maar wordt nog erger
wanneer dit zeil bij weinig of geen wind gehesen moest worden. Men maakte dan
niet alleen weinig voortgang maar raakte ook nog zijn beddengoed kwijt.
In het achterschip raken:
In benarde omstandigheden gekomen zijn. Achterop raken.
Met een admiraal onder zeil zijn:
Bescherming van een belangrijk persoon genieten.
Afnokken:
Ergens mee ophouden. De zeilen werden meestal afgenokt (aan de ra gebonden
of opgedoekt) wanneer men ter bestemde plekke was aangekomen.
Iemand afschepen:
Iemand proberen kwijt te raken. bv door iemand met een schip voor lange tijd
weg te sturen.
(vervolg op pagina 8)
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Aftakelen:
Minder goed, minder mooi of sterk worden
Het schip aftakelen wil zeggen: Ontdoen van al het staand- en lopend want ( masten,
stagen en rondhouten), zodat het schip er niet zo mooi meer uitziet.
Aftuigen:
Iemand afranselen, beroven. Maar ook mooie kleding en sierraden afleggen
Aftuigen wil zeggen de tuigage van het schip weghalen zodat het minder mooi is.
Anker-op gaan:
Het anker lichten:
Gereedmaken om te vertrekken
Wie het anker licht, moet weten waar hij henen vaart:
Van te voren weten welke kant je op moet sturen.
Het anker kappen of laten schieten:
Overhaast vertrekken. Alleen als men door omstandigheden geen tijd heeft om het anker
te lichten zal men het anker aan de zee prijsgeven door de slampamper uit de laatste
schakel te slaan. De slampamper is een borgpen in de laatste verbinding met het schip.
Het is een dwingend voorschrift dat er ter plekke altijd een hamer hangt.
Van zijn anker spoelen:
Buiten westen of buiten zinnen raken.
Wanneer men voor anker liggend, door slecht weer van zijn anker raakt heeft men het
schip niet direct meer onder controle.

(vervolg op pagina 9)
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Hij ligt voor twee ankers.
Hij zit veilig. Hem kan weinig gebeuren.
Van zijn neus een anker maken:
Niet verder kijken dan zijn neus lang is
Alle grond is geen ankergrond:
Je kan nergens blindelings op vertrouwen.
Hij is voor anker gegaan:
Hij is met pensioen gegaan

Barend van Horssen

(vervolg op pagina 10)
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WAAROM DE BUFFEL WERD GEBOUWD
In 1839 bestond de Hollandse Marine nog alleen uit houten schepen. Negen
linieschepen, ( waarvan twee onbruikbaar) , drie lichte en twee geraseerde fregatten
( d.w.z, waarvan het bovenste dek was weggesloopt), veertien korvetten en
vierentwintig brikken. De 19e eeuw was een periode met ingrijpende veranderingen op
politiek en industrieel gebied. Drie oorlogen werden gevoerd voordat een nieuwe orde
in Europa ontstond. Nederland spande zich in om in de periode 1850-1860 niet
betrokken te raken in de politieke machtstrijd van Pruisisch Duitsland, Oostenrijk,
Italië, Frankrijk en Engeland. De oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk in 1866 was echter
reden van toenemende zorgen voor de Nederlandse regering en leidde tot grote
plannen om de defensie van met name de kustgebieden te verbeteren en de marine te
moderniseren. In juni 1866 treedt de zeeofficier G.C.C. Pels Rijcken, directeur en
commandant van de marine te Willemsoord, aan als minister van defensie. Zijn grote
zorg was de groei en omvang van de zeestrijdkrachten van Duitsland, Frankrijk en
Engeland. Schepen werden groter, bewapening beter en het niet meer afhankelijk zijn
van zeil betekende dat landlegers in relatief korte tijd over zee konden worden
getransporteerd. Schepen werden bovendien niet meer van hout gebouwd maar van
ijzer. Het ging niet meer alleen om de verdediging van de grenzen met Duitsland en
België. Was het t/m de eerste helft van de 19e eeuw ook voor een grote zeemacht een
reusachtige en gewaagde onderneming om een leger met voertuigen en bewapening
naar een vijandige kust over te brengen, in de tweede helft van de 19e eeuw waren die
bezwaren grotendeels weggevallen. Bovendien kon direct in korte tijd een exact
landingspunt worden bereikt en bezet worden. In Nederland zouden de havens en
zeegaten een belangrijk doelwit kunnen zijn. De gepantserde schepen konden voor de
aanvaller een middel zijn om met modern geschut snelle acties uit te voeren. Die
waren, naast het vervoeren van een landingsleger, in staat om kustverdedigingsstellingen te bombarderen en toegang tot vaarwegen te krijgen die vroeger
ontoegankelijk waren. Hoe gevaarlijk dergelijke schepen konden zijn bleek in 1855

(vervolg op pagina 11)
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Vervolg

tijdens de “Slag bij Kinburn.” Deze slag bestond uit een gecombineerde landmarine gevecht tijdens de laatste fase van de Krimoorlog en vond plaats op het
puntje van het schiereiland Kinburn (aan de zuidkust van de monding Dnjepr-Bug
in wat eerst Oekraïns grondgebied en na de inval van Rusland in 2020 weer
Russisch grondgebied is geworden) op 17 oktober 1855. Tijdens de slag
bombardeerde een gecombineerde vloot van schepen van de Franse marine en de
Britse Royal Navy Russische kustversterkingen nadat een Anglo-Franse
grondmacht ze had belegerd.
Drie Franse ijzersterk gepantserde schepen met krachtig geschut voerden de
hoofdaanval uit, waarbij het belangrijkste Russische fort werd vernietigd in een
actie die ongeveer drie uur duurde. Deze slag, hoewel deze strategisch
onbeduidend was en weinig effect had op de uitkomst van de oorlog, is
opmerkelijk omdat voor het eerst gebruik was gemaakt van moderne ijzeren en
gepantserde oorlogsschepen in actie. Hoewel ze vaak werden geraakt,
vernietigden de Franse schepen de Russische forten binnen korte tijd, waarbij ze
minimale verliezen leden. Deze slag overtuigde de marines van die tijd om houten
oorlogsschepen te vervangen en zich te concentreren op ijzeren schepen met
pantserplaten. Dit leidde tot een maritieme wapenwedloop tussen Frankrijk en
Groot-Brittannië die meer dan een decennium duurde. De schepen die bij
bovengenoemde slag waren betrokken waren de La Tonnante, La Lave en de La
Dévastatioa. Feitelijk niet meer dan gepantserde drijvende batterijen. Zij waren
voorzien van stoomvermogen maar hadden nauwelijks een 4-mijls vaart en al
hadden zij een krachtig geschut, zeewaardigheid misten zij geheel. Maar wat aan
het nieuwe oorlogstuig ontbrak zou spoedig aangevuld worden. Al snel werden
schepen gebouwd die wel aan eisen van snelheid en zeewaardigheid voldeden.
O.a. toen de Franse de Gloire en de Engelse Warrior, zijnde gepantserde fregatten
en de torenschepen Captain en Monarch, oorspronkelijk een Amerikaanse
vinding, werden gebouwd. Een snelle en onverwachte Pruisische overwinning op

(vervolg op pagina 12)
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Oostenrijk veroorzaakte in Nederland een bezorgde en overwegend anti-Pruisische
stemming die gepaard ging met een sterk toegenomen besef van militaire zwakte.
Behalve Frankrijk was nu ook Pruisen een Europese grootmacht waarvan een
potentiële bedreiging uitging voor de zelfstandigheid van het neutrale Nederland.
Daarnaast deden geruchten de ronde over mogelijke Pruisische belangstelling voor
de Nederlandse zeehavens en zelfs voor de Nederlandse koloniën.
Prins Hendrik vroeg in 1866 minister Pels Rijcken om actie te ondernemen en
fondsen beschikbaar te stellen voor een defensieve zeemacht omdat het bouwen van
alleen fortificaties onvoldoende zou zijn. De kwetsbaarheid van de Nederlandse
kustverdediging was in februari van 1866 ook nog eens gebleken toen het gebouwde
Peruaanse gepantserde oorlogsschip “Indepencia” zonder voorafgaande
aankondiging de Schelde was opgevaren. In 1867 werd de begroting van Pels Rijcken
goedgekeurd voor de bouw van drie monitors en drie ramtorenschepen waaronder
de Buffel. Deze schepen, uitsluitend bedoeld als eerste verdediging van de
Nederlandse zeegaten, zouden een mogelijke invasie van landlegers moeten kunnen
verhinderen. Alleen de bouw van deze schepen was uiteraard niet voldoende. In 1874
werd de Vestingwet door het parlement aanvaard. Deze wet was bedoeld als regeling
en voltooiing van het vestingstelsel. Volgens deze wet zou een verdedigingsstelsel
worden opgebouwd door middel van verdediging van inundatie en strategisch
geplaatste forten.
Gebruikte literatuur:
Gerhard Pels Rijcken, zeeofficier en minister in de negentiende eeuw ( Dick Vries)
Zr.Ms.Schorpioen, van ramschip tot museumschip ( Jan Klootwijk,Dick Vries)
Museumschip Buffel ( Eymert van Manen)
Verslagen der Vereeniging tot beoefening der Krijgswetenschap 1874-1875
Zie voor meer informatie www.vestingeilandholland.nl
Tom Wensink
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1898-10-30 pag. 6.
Bij de rondvraag
Buffels
Praathuisbekomt de heer De Neef het woord tot toelichting van een

(Uitdenkbeeld,
een tijd dat dedat
kassa
op de wal stond…..)
bijnog
aanvaarding
der gemeente

kosten zal opleggen, doch waarmede in

de toekomst een groot geldelijk verlies zal worden voorkomen. Het is bekend, dat Hr.
Ms. logementschip “BUFFEL” in het volgend jaar bij wijze van proef een ligplaats krijgt
in het Voornsche kanaal aan den Nieuw-Helvoetschen oever. Die verwisseling is een
gevolg van den ongunstigen invloed, uitgeoefend op de gezondheid der equipage van
bedoelden bodem door de schadelijke geuren, die de riolen van den Westzandijk
uitzenden naar het dok. Dit is door heeren medici nadrukkelijk geconstateerd. En daar
spreker geen andere redenen voor de verlegging kent, zou hij gaarne zien, dat de Raad
hier den put dempte vóór het kalf verdronk, door de riolen, loozende in het dok, te
stoppen en de faecalien langs een andere weg naar de Marinehaven te voeren. Bijv. een
riool aan te leggen, dat doorloopt naar de Westkade. Zoo nu de gemeente zich tot het
nemen van dezen, zeker afdoenden maatregel verbindt, vleit spreker zich, dat het
Departement van Marine wel te bewegen zal zijn, om op het besluit nopens de
verandering van ligplaats terug te komen. Hij wil daaromtrent geen bepaald voorstel
doen, maar geeft zijn idee ter overweging aan B en W.
De Voorzitter kan het geloof van den heer De Neef niet deelen. Er is behalve dat
riool-motief, nog eene andere reden voor de verplaatsing. Voor de jongens van de
“BUFFEL” wil men eene speelplaats op de Glacis hebben en daarom ziet hij weinig heil
in de pogingen welke de heer De Neef bedoelt. De heer Asmus zegt, dat de zaak al in
zoo verre beslist is, dat tegenover die speelplaats een steigertje zal worden gelegd
voor de booten, waarin de jongens naar hun speelterrein zullen roeien. Niettemin zegt
de Voorzitter toe, dat hij zal beproeven wat in zijn vermogen is, om de “BUFFEL”
binnen de gemeente te houden.
De Vergadering wordt hierna gesloten.
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“Ringen” het demagnetiseren van een stalen schip - Piet Gardenier
Deze term behoeft enige uitleg.
Ter verdediging van de kusten werden door de Duitse bezetter in WO 2 Mijnen
ingezet. Contactmijnen en z.g. invloed Mijnen, Akoestisch of Magnetisch de
akoestische Mijn spreekt voor zich de magnetische Mijn wordt geactiveerd door
verstoring van een magnetische veld. Een stalen schip wordt magnetisch door
invloeden van buitenaf, het aanwezige aardmagnetisch veld, de opwekking van en
bekabeling van aan boord gebruikte elektrische energie. Elektrolytische werking
(zoutwater, bronzen schroef en de stalen romp).
Een draaiende schroefas heeft bij het aanwezige magnetische veld al een
potentiaal verschil van +/- 1,5 Volt. Nu is het mogelijk om een schip redelijk te
beveiligen tegen magnetische mijnen d.m.v. een Degaussing installatie. (Gauss is
een eenheid van magnetisme en uitgevogeld door Carl Friedrich Gauss).
De installatie bestaat uit een polsdikke kabel die is aangebracht aan de binnenkant
van de romp (Rondom) boven de waterlijn. Begin en einde van de kabel komt uit in
de spoelenregelkast welke zich bevind in de MK of op de brug. Om de Degaussing
installatie goed zijn werk te laten doen moet de magnetische signatuur eerst naar
een lager niveau gebracht worden door het schip te demagnetiseren.

Demagnetiserings range in de Waalhaven
(vervolg op pagina 15)
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“Ringen” vervolg

Door onder de ring door te varen werd de magnetische verstoring gemeten. Door
die meting was het mogelijk de spoelen zodanig af te stellen dat de verstoring
minimaal was. Het afstellen van de spoelen was niet “zomaar” gebeurd.
Soms was het nodig de Ring wel een twintig maal te passeren, wat bij een direct
omkeerbare machine bij de Swtk van de wacht het zweet op zijn voorhoofd
bracht. Door het vele malen moeten starten en omkeren van de draairichting
werd heel veel startlucht verbruikt waardoor de luchtcompressoren het op druk
houden van de startluchtvaten amper konden bolwerken. Het Ringen was in
gebruik van 1945 tm einde jaren 60. Schepen gebouwd t.b.v. de kustverdediging
in de jaren 70 waren nog voorzien van een Degaussing installatie.
Saillant detail: de ring in de waalhaven is door de Duitse bezetter rond 1941
gebouwd.

Demagnetiseringsboog, Waalhaven Rotterdam
Op de kop van pier 8 - 1941. In 1945 viel de boog in handen van
de geallieerden (Bron: NIMH)
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