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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Hierbij de nieuwsbrief van april.
De Buffel komt weer op stoom. Kinderfeestjes, grote groepen komen op bezoek
en ook de parties zijn weer opgestart.
Al deze activiteiten hebben begeleiding nodig en we hopen weer op jullie
ondersteuning te kunnen rekenen.
Berichten van de museumvereniging zijn tijdens het verschijnen van deze
nieuwsbrief nog niet binnen. Hopelijk kunnen we meer vermelden in de
nieuwsbrief van mei.
Kopij blijft altijd welkom en kan gestuurd worden naar onderstaand e-mailadres:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik
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Belevenissen op het ms Rijnkerk 2e helft 1959

Op 20 juni 1959 monsterde ik hierop aan als 4e
werktuigkundige (wtk) met de bedoeling dat ik
over zou stappen op de coaster Holland (Westkust
van Afrika), om de daar aanwezige wtk te gaan
vervangen. Deze zou dan weer mijn plaats op de Rijnkerk innemen.
Hoofdwtk deze reis was de hr. Wats,
Maar het liep allemaal anders, want op de uitreis kwam er een telegram van
kantoor dat de wtk op de Holland, om fiscale redenen, had verzocht daar
nog een aantal maanden te mogen blijven.
Dit werd hem toegestaan waardoor ik dus op de Rijnkerk kon blijven.
De 4e wtk op de Rijnkerk had als vaste taken onder meer het onderhoud
aan de hulpmotoren en bij binnenkomst in de havens, na klaar
manoeuvreren, direct carter inspecties van de hoofdmotoren, twee stuks
acht cilinders Doxfords 9000 pk, met de twee naar elkaar toe bewegende
zuigers per cilinder. Mooie machines met weinig vibraties.
De inspectie hield dan in dat de carter deksels werden verwijderd en dat de
4e wtk, op een paar oude vetschoenen, een paar oude lappen om zijn haar
en naakt in een oud ketelpak, gewapend met een koperen hamer
(vervolg op pagina 3)
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Belevenissen op het ms Rijnkerk 2e helft 1959
Het was wat wij noemden een ”werkboot”, maar er heerste een prima sfeertje,
niet in de laatste plaats doordat de wtk’s een bandje hadden gevormd waarin de
tweede wtk accordeon speelde, één van de derdes speelde niet onverdienstelijk
klarinet en ondergetekende sloeg de maat met de samba-ballen. Dikke pret en
heel gezellig onder het genot van een schuimend biertje.
Ergens langs de kust van Oost Afrika, we lagen voor anker op iets te wachten,
wilde ik op Zaterdagmorgen nog wat fixen aan een hulpmotor, terwijl de anderen
het heel gezellig hadden in de hut van de Hwtk. Toen ik weer boven kwam en
langs de hut van de Hwtk liep riep deze ”Hé vier kom je straks een drink halen?’’
”Zeker, kom er aan, eerst even mandiën”.
Bij binnenkomst in de hut van de Hwtk zei deze “”joh vier ik heb een heerlijke
cocktail gemaakt, kan ik inschenken?” Nou ja graag, ik had dorst dus dat ging
erin als Gods woord in een ouderling. En de tweede stond al direct klaar! En die
was ook zo vertrokken.
Word ik me toch beroerd zeg, helemaal van de kaart en zo ziek als een hond
naar mijn kooi. Het bleek achteraf dat hij, alles wat onze lieve Heer aan vloeibaar
alcohol op deze wereld had gemaakt, in die cocktail had gedaan en dat viel heel
slecht op mijn toch wel lege maag op dat moment.
Het was een wijze les voor mij als jong broekie. Het heeft twee dagen geduurd
voor ik weer kon functioneren.
Barend van Horssen
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door een personeelslid van het Zwarte Koor. Deel 3
Het is Blak
Het is windstil
Het is te bezeilen
Men kan zijn doel bereiken zonder te moeten laveren
Als je het niet kunt bezeilen dan moet je laveren
Als het niet kan zoals men wil, dan moet het zoals het kan.
Hij heeft een bijliggertje
Een vrouwelijke logee bij een schipper alleen
Over één boeg iets doen
Iets achter elkaar afmaken zonder van plan te veranderen
Boegseren
Iemand met zachte hand proberen iets te laten doen.
Dit werd vroeger bij de zeilvaart gedaan door het anker met een sloep een stuk
naar voren te brengen, waarna met het ankerspil de boot naar voren werd
getrokken. Bv In een nauwe haven , of bij zeer weinig wind. Dit moest ook met
beleid en verstand gebeuren om onnodige krachtverspilling te voorkomen.
Iemand met iets aan boord komen.
Iemand ,met iets lastig vallen.
Kantje boord
Op het nippertje
Het boord is de railing van het schip. Kantje boord is dus nog net binnen het
schip.
Aan de bak zijn;
-Ergens de gelegenheid toe hebben, of ook: aan de beurt zijn.
De bak (de balie) was, aan boord van zeeschepen, de plaats waar het
scheepsvolk zijn eten opgeschept kreeg. Aangezien er veel scheepsvolk aan
boord was, was het altijd dringen om aan de bak te kunnen komen. (gerelateerd
hier aan zijn: Bakszeuntje Baksmaten)
(vervolg op pagina 5)
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vervolg

Bakzeil halen:
-Achteruitkrabbelen, niet op zijn stuk (kunnen) blijven staan, het onderspit
delven.
Bak is de achterkant van iets. Men haalt het zeil bak, draait de achterkant van
het zeil naar de wind, wanneer men snel moet stoppen of wanneer men snel
overstag moet. Dit gebeurt meestal als men (onverwachts) voor een ander uit
moet wijken.
Ballast
-Iets dat geen nut meer heeft.
Een schip in ballast: ballast heeft dan geen andere functie dan zijn gewicht.
Voor ballast varen.
-Onnuttig zijn. Niet willen helpen.
Net als de ballast in het schip, het voldoende vinden dat men er is.
Ergens bekaaid vanaf komen.
-Teleurgesteld worden, slecht behandeld worden.
Houdt vermoedelijk verband met eenzaam over de kaai (kade) zwerven
Bestek op maken.
-Een overzicht van zaken krijgen.
Eigenlijk aan de hand van de beschikbare gegevens, bepalen waar het schip
zich bevindt.
Bezaansschoot aan.
-Het glas heffen, beginnen.
Het aanhalen van de schoten is het eerste wat men doet als men gaat zeilen.
Het was tevens de kreet waarmee men de oorlam aan de lippen zette.
Half bezaanschoot aan zijn.
-(licht) dronken zijn.

(vervolg op pagina 6)
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Het is te bezeilen.
-Het is te doen, het kan gedaan worden.
Als iets te bezeilen is, kan men er al zeilend (zonder te hoeven laveren) komen.
Als het niet te bezeilen is, moet men laveren.
-Als het niet kan zoals men wilt, dan moet het zoals het kan.
Het over dezelfde boeg gaande houden.
-Rustig op eenzelfde manier doorgaan.
Gaande houden wil zeggen dat men een schip zo min mogelijk vaart laat lopen.
Over dezelfde boeg, dat men niet van koers verandert.
Iets voor de boeg hebben.
-Nog iets te doen/ te verwachten hebben.
Men doelt hier op de nog, door het schip, af te leggen afstand.
Over alle boegen wenden.
-Het op alle mogelijke manieren proberen.
Men kan niet altijd over één boeg (blijven) varen.
-Af en toe zal men moeten veranderen.
Groen water aan boord krijgen.
-Op tegenstand stuiten.
Tijdens zwaar weer brekers aan boord krijgen, of veel water vanaf de boeg die in
de golven duikt.
Boorde vol:
-Tot de rand gevuld.
Het boord is de boven het water uitstekende zijde van het vaartuig.
De boot gemist hebben, de boot missen:
-Een gunstige gelegenheid voorbij hebben laten gaan.

(vervolg op pagina 7)
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De boot afhouden:
-Iets (tijdelijk) trachten te voorkomen. Een afwachtende houding
aannemen.
Met het afhouden van een vaartuig tracht men te voorkomen dat mensen
aan boord of aan de wal komen.
De boot is aan:
-Vaak gebruikt met de betekenis: de maat is vol, ruzie is onvermijdelijk.
De overeenkomst duidelijk want de aankomst van de boot (de trekschuit,
beurtschip of de postboot) was vooral in kleine plaatsen de gebeurtenis
van de dag.
Eerst in de boot, keur van riemen
-Wie het eerst komt het eerst maalt.
Uit de boot vallen
-Niet meer mee kunnen doen, er niet meer bijhoren
Van de boot komt men in het schip.
-Men komt van het kleinere tot het grotere

“Djongkokken”
Naar het toillet gaan

“Pendek”
Onderbroek

“Barang”
Plunje
Ed Wijbrands
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De Pen
Beste Buffelaars,

door Leo Gesquière

Corrie E ngelblik vroeg laatst aan mij, wil je
nog iets schrijven voor de Pen, Oh, dat wil
ik wel, maar ik ben niet kort van stof. Tja
21 jaar in het onderwijs dan heb je dat.
Ik ben Leo Gesquièrre, (op z’n Rotter-dams
Geskiejerre) verre nazaat van Hugenoten,
die in 1684 naar Limburg vluchtte en via
Goes, rond 1910 in Rotterdam
neerstreken.

Het

levenslicht zag ik op Pendrecht, vrijdag de
zesde van de zesde, exact 14 jaar na D Day.
Geboren in een (h)echt Leger des Heils
gezin, waar het Christelijk geloof, muziek
en zang, altijd aanwezig was, en bij haast
al mijn broers en zussen nog steeds is.
Mijn vader was toentertijd lasser bij de
RDM, het schip wat toen op stapel stond
was de S.S. Rotterdam van de HAL, een
schip wat ons eigenlijk nooit meer zou
loslaten. Ik zal zo’n 8 jaar geweest zijn, dat
ik samen met mijn oudste broer met een
klein toetertje door de stad naar de
Rotterdamse muziekschool aan het
Pompenburg liep.
Zie hier mijn eerste hobby, dat kleine
toetertje is tegenwoordig ingeruild voor
een Bb of Es Bass (Tuba’s) en slagwerk.
Beide worden al decennia lang bespeeld

binnen de familie. Een
andere hobby van toen en nu is
modelspoor, van HO (16,5 mm) naar
Tuinspoor (45 mm) en tegenwoordig N (9 mm)
en Z (6 mm).
Aangezien het Leger des Heils uit Engeland
komt, zo ook de Brass bands, die tijdens de
diensten de samenzang begeleidt, ging ik op 14
jarige leeftijd voor het eerst met de boot vanuit
Hoek van Holland naar Good Old England. Die
bootreis en dat Engels dat leek mij wel wat.
Nadat ik het voorgezet Onderwijs had
afgemaakt, ging ik op 18 jarige leeftijd mijn
monsterboekje halen, en begon mijn
maritieme loopbaan bij de Stoomvaart
Maatschappij Zeeland, later is dit Stena Line
geworden. Begonnen als 2e klas hut bediende,
toen ik 22 jaar later stopte met varen had ik op
alle werkplekken van de Civiele dienst gewerkt.
250 man voor diner, een paar uur later gevolgd
door 450 man voor het ontbijt, wij draaide ons
hand er niet voor om. Windkracht 11 met de
KB, ja dan doe je er geen 6 uur over maar 14
uur, en ergens rond vier uur in de nacht dan
pas het diner serveren. Betalen met Engelse
(vervolg op pagina 9)
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ponden, Nederlandse guldens, (soms ook
door elkaar) Duitse marken, credit cards
en vouchers het kon allemaal.
Mijn eerste schip was de Koningin Juliana,
daarna de Prinses Beatrix, nog een paar
reizen gemaakt op de oude Koningin

9

ondertussen ben ik de Opa van twee
kleindochters.
Een paar jaar geleden ben ik verhuisd naar
Hellevoetsluis, alles gelijkvloers met een
prachtig uitzicht, daarom moest ik voor mijn
treinen ook overstappen van 45 naar 9 & 6
mm spoor. Wel weer een leuke en creatieve
uitdaging, want in een kerstdiorama moet
ook alles kloppen. Voordat ik zeeën van vrije
tijd kreeg, kwam ik aan boord van de Buffel,
(het schip wat ook ik kende toen het nog
naast het maritiem museum lag),
en voelde mij direct thuis.

Wilhelmina, de meeste
jaren heb ik gevaren op
de Koningin Beatrix, (een
pracht schip) de laatste
jaren nog op de HSS
Discovery, alleen de K.B is nog in de vaart.
Intussen was ik getrouwd en ben ik de
vader dochter en een zoon.
Echter toen ik 40 was, ben ik gestopt met
varen en kwam ik op de wal.
Na twee jaar in de maatschappelijke tak
van het Leger des Heils gewerkt te
hebben, sloeg ik weer aan het solliciteren.
Uiteindelijk kon ik kiezen uit twee banen,
conducteur bij de NS of conciërge op een
Middelbare school, tegen ieders
verwachting in koos ik voor school, iets
wat ik tot 31 december volgehouden hebt,

Geschiedenis heeft altijd mijn
interesse gehad, vandaar ook mijn
raadsel wanneer een leerling naar
mijn leeftijd vroeg.
Vorig jaar was ik al een paar dagen
aan boord, maar sinds de voorjaarsvakantie
dus regelmatig, en inderdaad het voelt goed.
Vele van jullie heb ik al persoonlijk ontmoet,
via deze Pen weten jullie nu wat meer over
mij. En wil ik mij inzetten voor de maritieme
geschiedenis van Hellevoetsluis, waar wij
trots op mogen zijn.
Groeten en wij spreken elkaar,
Leo Gesquière
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Op uitnodiging van de schietvereniging “de Geuzen” waren enkele Buffelaars
op zondag 3 april te gast om daar een vriendschappelijk wedstrijdje
roosschieten te proberen. Er werd met scherpe munitie geschoten met
verschillende soorten pistolen en een geweer. En ook met verschillende
kruitsoorten. Vooral het zwarte kruit bleek flink rokerig en gaf flinke knallen.
Voor velen was het een hele ervaring om met echte wapens om te gaan.
Hugo bleek de beste schutter te zijn en uit handen van de voorzitter van de
vereniging de “Geuzen” mocht hij een “wisselbeker” in ontvangst nemen. Een
bedankje voor onze ervaren schutter en lid van de Geuzen zoals hij het e.e.a.
had georganiseerd met een drankje en een hapje. Zeker voor herhaling
vatbaar. Het was een leuke en gezellige dag.
Tom Wensink
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: de Harderwijker 1900-03-31 pag. 2
Door de politie te Nijmegen zijn gearresteerd een tweetal jonge matrozen

Buffels Praathuis

Hr.
logementschip
“BUFFEL”
(Uit een van
tijd dat
deMs.
kassa
nog op de wal stond…..)

uit Hellevoetsluis, die de vorige week

Donderdag na hun verlof te Rotterdam niet meer aan boord terugkeerden. Na
een fiets te hebben gehuurd, togen zij naar Utrecht, waar de een na den
ander het gehuurde rijwiel te gelde maakte; van daar begaven zij zich naar
Nijmegen, daar voorzagen zij zich van burgerkleeding. Hun vrijheid was
echter van korten duur, daar zij spoedig door de politie werden gearresteerd
en naar Rotterdam teruggebracht.

Uit het Leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1900-04-29 pag. 6.
Nieuw-Helvoet, 27 April. Volgens de laatste volkstelling bestaat de bevolking dezer
gemeente uit 1001 mannen en 1103 vrouwen, de bevolking van Hr. Ms. “BUFFEL” uit
204 mannen; de totale bevolking dus uit 1205 mannen en 1103 vrouwen, totaal 2308
zielen.
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