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Van de redactie
Beste Buffelaars,

De nieuwsbrief van februari is weer heel divers. De redactie vindt het heel fijn dat
zoveel vrijwilligers tekst aanleveren. Er ligt zelfs al kopij op de plank voor volgende
nieuwsbrieven.
Er zijn twee oproepen in deze nieuwsbrief: voor nieuwe vrijwillgers en voor hulp bij
kinderfeestjes. Zie berichten van Tom en Carin.
Kopij blijft altijd welkom en kan gestuurd worden naar onderstaand e-mailadres:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Foto’s omslag - Bron: Google Earth
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“Van het bestuur”

Bestuursmededelingen, nieuwsbrief december 2021
Vanuit het bestuur
Beste Buffelaars,
Vol verwachting klopte ons hart. In februari zou een beslissing vallen over onze
aanvraag voor het lidmaatschap van de Museumvereniging. Helaas is de
vergadering van de toelatingscommissie uitgesteld naar april 2022. Dus we moeten
weer geduld hebben.
Inmiddels begint het voorjaar weer te lonken en moeten we ons voorbereiden om
weer publiek te kunnen ontvangen. Om dat te goed te kunnen doen is het absoluut
noodzakelijk dat er zich nieuwe actieve vrijwilligers aanmelden. Dus aan jullie de
vraag, kijk rond in jullie familie, vrienden en kennissenkring en vertel hun hoe leuk
het kan zijn om bij de Buffelactiviteiten betrokken te worden. Op maandagen zijn
de klusdagen aan boord en de gelegenheid om belangstellenden kennis te laten
maken met het schip en bezig zijnde Buffelaars. Eenmaal aan boord willen zij vast
niet meer weg. Dus nodig hen uit en geef hen een rondleiding.
Zoals jullie is gemeld zijn wij als bestuur druk bezig met het realiseren van
samenwerkingsafspraken met andere musea en historische organisaties op
Voorne-Putten. Tijdens de kennismaking met het bestuur van de Biberbunker in
Oostvoorne is ons gebleken dat vrijwilligers ook op de zaterdagen, tijdens opening
voor publiek naast het gidsenwerk ook (onderhouds) werkzaamheden verrichten.
Die mogelijkheid maakt het voor mensen die een volledige baan hebben mogelijk
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“Van het bestuur”

ook actief te zijn als vrijwilliger. Dat lijkt succesvol te zijn. Alle reden voor ons bestuur
om dat op de Buffel ook te gaan proberen. De komende maanden gaan we de nodige
activiteiten ontplooien om nieuwe vrijwilligers aan te trekken dus wellicht is dit ook
voor ons succesvol. Hou dat in je achterhoofd als je met belangstellenden praat.
Succes daarmee.
Tot ziens aan boord,
Tom Wensink
Voorzitter

NRC 19-07-1979

Nummer 2 - februari 2022

Oproep voor nieuwe helpers
bij kinderfeestjes

Beste Buffelaars,
Ik heb geen idee hoe het komt, maar het lijkt wel of mensen ineens
massaal zin hebben in een feestje.
Dat merk ik omdat op dit moment de aanvragen voor nieuwe
kinderfeestjes achter elkaar binnen stromen. Dat is fijn voor de
Buffel, maar misschien een beetje minder fijn voor de mensen die
de kinderfeestjes moeten ‘draaien’. We moeten ons echt beperken
tot 1 feestje per week, anders is het echt teveel. We zijn tenslotte
ook nog allemaal oppas-opa en –oma, of hebben onze
verplichtingen en vrijetijdsbestedingen. Het leven is één groot feest, maar ook best druk.
Het zou heel fijn zijn als een paar mensen de werkgroep Kinderfeestjes willen komen
versterken. We hebben een ‘strak programma’ bij de kinderfeestjes. We doen spelletjes,
schminken, knutselen. En op verzoek serveren we een maaltijd. Daarbij kunnen we
tegenwoordig gebruik maken van de prachtige kombuis op de Buffel.
Kennelijk is onze reputatie als kinderfeest-locatie best populair. Kinderen genieten van
hun feestje en hebben het er nog lang over. Eigenlijk geldt dat niet alleen voor de
kinderen: voor ons als werkgroep is het ook altijd een feestje om het programma te
verzorgen.
Vind je het leuk om spelletjes te begeleiden; ben je in staat om alle piraatjes een beetje in
toom te houden; voel je je geroepen als ‘scheepskok’ om de maaltijden bij kinderfeestjes
te verzorgen, dan kun je je aanmelden bij mij. Een telefoontje, appje of emailberichtje is
genoeg.
Alvast bedankt voor je aanmelding.
Carin Ottevanger
0623142082
ottevanger@upcmail.nl
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Beste Buffelaars,
Het is al weer zo’n 2,5 jaar geleden dat we met een groepje enthousiaste
Buffelvrijwilligers, onder leiding van Piet Gardenier, een middag hebben
doorgebracht bij de Brielse schietvereniging de Geuzen. Nu is er het plan om samen
met vrijwilligers van de Buffel, Bernisse en Vestingwerken, te onderzoeken of het
haalbaar is om in competitieverband een zaterdag- of zondagmiddag bij deze
schietvereniging te organiseren.
Het wordt vast weer een leuke dag en de beste schutters van betreffende stichting
krijgen na afloop een heuse wisselbeker mee.
Heb je interesse en wil je mee doen, neem dan contact op met:
Will Wiegel 06 48 12 51 02
Piet Gardenier 06 83 87 25 41
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Stoom trekt naar Zee
We schrijven het jaar 1736.
Jonathan Hulls vraagt een patent aan voor een stoomsleepboot, uitgerust met een
Newcomen stoommachine die een scheprad in
het achterschip aandreef.
Zijn pogingen wekten toen slechts hoongelach
op en hij stierf armlastig. Maar hem komt de eer
toe de uitvinder te zijn van het stoomschip.
Pas in 1783 werd de eerste praktische
toepassing te water gelaten in Frankrijk, maar
door de Franse Revolutie werden verdere ontwikkelingen, voorlopig, in de kiem
gesmoord.
Het eerste

zeewaardige stoomschip ter wereld werd in 1787 gebouwd door

John Fitch, of door James Rumsey. Daar zijn de historici het niet over eens.
De boot die Rumsey bouwde werd aangedreven door waterstralen die door een
stoompomp door de achtersteven werden geperst. Eerste voorbeeld van
voortstuwing dmv waterstralen.
De stoommachine in de door Fitch gebouwde boot, dreef 14 verticaal geplaatste
riemen aan.
De Clermont, in de vaart in 1807, was het eerste commercieel geslaagde
stoomschip. Zij bevoer echter alleen de binnenwateren en was voorzien van een
stoommachine van Boulton/Watt

De Clermont onder stoom op de Hudson River

(vervolg op pagina 7)
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Naar Zee
Geleidelijk aan ging de ontwikkeling verder en in 1812 werd in Engeland het eerste koopvaardijstoomschip te water gelaten. Dit was de Comet, ontworpen door Bell, 12,20 mtr lang, snelheid
6,7 knoop, met een 1 cilinder machine van 4 pk die hijzelf ontwikkeld had.

De Comet. Eerste Europese koopvaarder
met stoomaandrijving. 1812

De eer van het ronden van Kaap de Goede Hoop als eerste stoomschip, komt toe aan de 143
tons metende Sophia Jane. Ze bereikte Kaapstad op 15 maart 1831 en was op haar verdere
reis het eerste stoomschip dat in Australische wateren werd gezien.
Kaapstad was al eerder aangedaan door een stoomschip, in 1825, maar zij had de tocht ook
gedeeltelijk op zeil gevaren. Dit was de 470 ton metende Enterprise.
Barend

“Geus”
De geus als kleine vlag op de boegspriet is al zo oud als de vaderlandse
driekleur die stadhouder Prins Willem I in 1572 als opperbevelhebber op de
schepen liet voeren. Aanvankelijk was de geus driebanig, later werden de
kleuren (oranje/rood, wit en blauw) stervormig gerangschikt.
Ed Wijbrands
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Wat is een Walengang?
Een aantal voorbeelden:
Walgang (Op land)
Walengang is afgeleid van
Walgang en een walgang is
een gang binnen een wal ,
onder de borstwering, dat
gedeelte van een versterking
waarop het geschut is
geplaatst
Walengang (oud oorlogsschip)
“Een walengang is een gang op groote schepen, die op het koebrugdek tegen boord het
schip rond loopt, als ’t ware rond-waalt, en dient om den timmerman by een gevecht de
grondschoten te doen stoppen”
Koebrugdek
“Koebrugsdek is een soort van dek, onder het benedendek. Het verdeelt de ruimte tusschen
de onderbattery en het scheepsdek in ongelijke deelen. In de koebrug is het verblijf van de
aide–chirurgijns; ook is er de hut van den schipper en die van den konstabel–majoor;
gedurende den slag heeft men er het slagverband voor de gekwetsten.”
“Traliewerk boven het middelschip,
Bestemd om soldaten te dragen gedurende een zeegevecht.”
Grondschoten
Grondschoten zijn schoten wat een schip onder water treft en doet zinken wanneer het lek
niet tijdig gestopt wordt. Spreekwijze: Dat is een grondschot (een onherstelbare ramp)

Nu naar de moderne oorlogsschepen, bv. jagers en fregatten
Walegang (Modern Oorlogsschip)
De walegang is de gang onder het hoofddek en het hoofddek is het H dek bij de
marineschepen.
Als je op het hoofddek staat, dan sta je dus waarschijnlijk buiten in de frisse zeelucht (hut,
werkplaats, etc. kan natuurlijk ook)
Onder het hoofddek is dus de walegang, die van voor tot achteren doorloopt en op de
(vervolg op pagina 9)
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vervolg
moderne schepen gescheiden is in compartimentstukken door waterdichte deuren.
Bij de oude schepen lag dit wat anders bv de A en de B jagers. Daar was de Walegang
gesitueerd boven het H dek en deze liep ook niet door van voor tot achter . Het was maar een
deel wat liep van Cafetaria tot ongeveer scheidingsschot Voorketelruim / Voormachinekamer.
Je had daar BB en een SB walengang met een passage SB naar voren en BB naar achteren.

1 = Hoofdek
2 = Door de deur, de trap af
en je staat in de walegang

1 = Hoofddek
2 = Door de deur,
en je staat in SB walegang
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's-LANDS KOKARDE UITGEREIKT AAN DEN ONDEREQUIPAGEMEESTER
Onder-Equipagemeester Tom Wensink (voor velen
ook bekend als voorzitter van de Stichting
Ramtorenschip Buffel) beschikt sinds kort over zijn
fraaie 'Monteering' (uniform). De zwarte kokarde,
"sedert onheuchelyke tyden het Veldteeken van den
Staat" die zowel tijdens de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, als tijdens de Bataafsche Republiek,
het Bataafsch Gemeenebest en het Koningryk Holland
door de Zee-Officieren op den Hoed werd gedragen,
werd door de Schipper der Equipage aan den OnderEquipagemeester uitgereikt in het 'Bomvrije Logies',
het verenigings-quartier van Equipage De Delft op het
Unie-Bolwerk van de Vesting - en voormalige
Marinehaven - Hellevoetsluis.
ADMIRALITEIT VAN DE MAZE
De Onder-Equipagemeester werd benoemd door de
‘Admiraliteit Van de Maze’, na 1795 door het ‘Committé
tot de Zaken van de Marine’ en na 1800 door de ‘Raad
der Marine’.
De Onder-Equipagemeester zetelde in het ‘Comtoir van Equipage’ te Hellevoetsluys en was
verantwoordelijk voor het beheer van alle gebouwen, hellingplaatsen, magazijnen en
‘winkels’ (werkplaatsen) der Admiraliteit/Marine in Hellevoetsluis, de scheepsgoederen
(ankers, touwwerk, blokken, vaatwerk enz.), het equiperen en victualiëren van ’s-Lands
Schepen van Oorlog en ook de aanwezige ’s-Lands Schepen in het dok of op de werven.
Kortgezegd: “generalyk van alles, wat tot den Scheeps-bouw en Equipage nodig is”.
Noot: Tom is actief lid met als doel een bijdrage te leveren in het uitbeelden van de geschiedenis van
ondermeer de maritieme geschiedenis van Hellevoetsluis. De vereniging doet mee aan tal van evenementen
in binnen en buitenland. Info: www.equipage-dedelft.nl
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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
Buffels
Praathuis

(Uit een tijd
kassa nogom
op de
waltot
stond…..)
op dat
hetdeverzoek,
niet
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.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1899-03-19 pag. 6.

Met leede oogen zagen onze ingezetenen heden Hr. Ms. logementschip “BUFFEL” uit
het dok naar het Voornsche kanaal vertrekken, waar thans eene vaste ligplaats is
ingenomen. De sleepboten “Vlaardingen” en “Valk” brachten het drijvende logement
op zijne bestemming. Het fraaie schip laat in de gemeente eene leegte achter, die
niet alleen gezien maar ook gevoeld zal worden
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AD 11-05-1995
Rotterdam - De Rotterdamse Leuvehaven en het Museum zullen het
tot Hemelvaartsdag (25 mei 1995) zonder De Buffel moeten doen.
Het in1968 gebouwde ramtorenschip van de marine, werd gisteren
naar Pernis gesleept voor een dokbeurt.
Foto Robert Vos

