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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Hierbij de nieuwsbrief van mei / juni.
De Buffel komt weer op stoom. Kinderfeestjes, grote groepen komen op bezoek
Kopij blijft altijd welkom en kan gestuurd worden naar onderstaand e-mailadres:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Oproep!
Hierbij een oproep om deel te nemen aan een "educatieve groep".
Wat gaan we op de Buffel in de toekomst doen met educatie - een programma
gericht op leerlingen van groep 8 van de basisscholen en/of brugklasleerlingen?
Maken we weer gebruik van speurtochten? Zijn er andere ideeën? Ook als je
geen achtergrond als leerkracht hebt, kun je je vaak goed indenken in de
interesse van deze leeftijdsgroep.
Daarom: meld je aan via de nieuwsbrief of via info@debuffel.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik
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1e exemplaar overhandigd aan Tom Wensink (voorzitter Stichting Ramtorenschip Buffel)
(Schrijver Anthonie Heidinga 2e van links)

Op dinsdag 10 mei heeft geschiedkundige en schrijver
Anthonie Heidinga zijn boek “Nergens thuis tussen
Goeree en de Oost” aan boord van museumschip Buffel,
onder belangstelling van een groot aantal genodigden
gepresenteerd. Dit boek beschrijft op een indringende
wijze het leven van zijn oudoom, zeeofficier Adriaan
Goekoop (1871 – 1912), telg uit een Goerees
herenboerengeslacht.
Het boek is geschreven op basis van een groot aantal
levendig geschreven brieven aan zijn familie in
Goedereede over zijn belevenissen, soms vreemde,
mooie verhalen maar ook vaak over de gruwelijke
wereld waarin hij verzeild raakte. Behalve de vele brieven heeft Goekoop tal
van foto’s nagelaten die zijn tochten vooral in Nederlands-Indië prachtig
illustreren. Dit boek geeft dan ook een uniek en historisch inzicht van de
koloniale geschiedenis van Indië, gezien door de ogen van een zeeofficier.
Het boek is uitgeven door uitgeverij Verloren b.v. in Hilversum
(isbn: 978 90 8704 9461)
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Als baken voor de scheepvaart staat hij daar op wacht
Om schepen bij slecht weer of in de nacht
De weg te wijzen welke koers te lopen
Om veilig de haveningang te belopen.

Met zijn markante ronde rode kop
En de windvaan hoog in top
Staat hij daar nu al 200 jaar als lichtend baken

Foto: Jan Engelblik

Zodat de zeeman veilig thuis kan geraken

Op 6 oktober 1822 werd zijn licht ontstoken
En sindsdien waaiert, bij slecht zicht, onafgebroken
Zijn wisselend licht over het Haringvliet
Zodat de zeeman tijdig de haveningang ziet

Klein van stuk en maar 18,10 meter hoog
Lijkt hij bescheiden, maar waar het nooit om loog
Was zijn helderheid en goede lampen
Menig mist- of regenvlaag moest voor hem verdampen
(vervolg op pagina 4)
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Zijn lichtkarakter, 5 seconden aan en 5 seconden uit, is goed te zien
Het is voor de ”kenner” ISO WRG per seconde of 10
De kleuren Wit Rood en Groen zitten in dit bestand
En iedere kleur heeft zijn eigen zicht afstand

De kleur Wit is al van elf mijl ver te zien
De kleur Rood wordt niet eerder dan van acht mijl gezien
Maar de kleur Groen daarentegen
Kom je pas bij zeven mijlen tegen.

Ons Hellevoetse baken zag veel schepen langs zich scheren
Komende van buitengaats of juist het ruime sop op laveren
Het maakt hem echt niets uit wat of wie er ook vaart
Hij is altijd gereed en met zijn lichten geklaard.

Dichter: Barend van Horssen

Foto: Anton Huber
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Zaterdag 30 april bezochten een groot aantal
historische trucks, waaronder een paar
Peterbilt’s, het droogdok, waarna ze een paar keer
in optocht onder groot lawaai langs de Buffel reden. Een
ongelooflijk indrukwekkend schouwspel van deze “weg mastodonten”.
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“Sneetje vastwerken”
Boterham om 16:00 uur
“Oppassen komaliewand”
Het wordt slecht weer,

6

“Blunderkalk”
Correctie vloeistof
“Smoelensmit”
Tandarts

we gaan slingeren

De paashaas was aan boord
van de Buffel.
“Is het geen schatje?”
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Dat er in het verleden vreemde knapen op onze koopvaardij rondliepen is wel bekend.
Meestal vallen zij op door hun prestaties op het gebied van het uitvinden van de grootst
mogelijke idioterie of spierballen taal.
In het volgende verhaal is het niet een bemanningslid, maar hield de buitengewone
prestatie van een 50 kg wegende soldaat die als passagier meevoer de gemoederen, iets
ten zuiden van de Azoren, danig bezig.
Gooi het op een hoop sterke verhalen, dat moet u zelf weten, maar onderstaand verhaal
is echt gebeurd en opgetekend uit de mond van de Chef-Hofjood (Hofmeester) die het
zelf had meegemaakt.
In de vijftiger jaren voer ik als chef-hofmeester op één van de passagiersschepen
van een grote Amsterdamse maatschappij.
Naast de gewone passagiers verscheepten we regelmatig groepen militairen van en
naar Suriname. Meestal betrof het een ploeg van zo’n man of vijftig die hun maten
gingen aflossen of op de terugreis een groep die met verlof ging.
Het waren wel gezellige gasten en daar ze vaak last hadden van twee 6 - op – 6 af
lopende lintwormen en ze dus altijd hongerig waren, kreeg de kombuis meestal
hulp in ruil voor een bal gehakt of iets dergelijks. Eigenlijk kon je er alles ingooien,
waardoor de kerrie emmer vrijwel overbodig was.
In die tijd was het de gewoonte om op zaterdag het schip spic & span te krijgen.
Hiervoor was het begrip “Zaterdagse werkzaamheden” uitgevonden.
Alles kreeg een schoonmaakbeurt. Diverse noodinstallaties werden getest door bv :
De meester (wtk) die de sloepmotor proef draaide, en de snelafsluiters en
waterdichte deuren uittestte.
De elec (scheepselektricien) die nooddynamo en noodverlichting testte en de
noodaccu’s controleerde.
De baas (scheepstimmerman) die de reddingsboten controleerde op gangbaarheid
en evt. voorraden.

(vervolg op pagina 8)
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vervolg

De sparks (marconist) checkte de radio noodverbinding en controleerde de zend
accu’s
Kortom alles kreeg extra aandacht voor het geval dat…. En ook omdat we de
Zondag ingingen.
Na de werkzaamheden maakten de hoge druk, te weten de kapitein, de hwtk ,
eerste stuurman en chef civiele dienst een ronde ter controle.
Op een zekere zaterdag, met een groep soldaten aan boord, boog onze
gezagvoerder zich voorover om één der toiletpotten te controleren op zuiverheid.
Toen hij zich oprichtte was zijn toch al rode kop nog donkerder geworden en hij
stamelde: “Gadver……., kijk daar eens “ en hij wees met trillende vinger naar het
water in de pot. De anderen keken en uitten ook kreten van afschuw maar ik zei
niets! Vol ontzag keek ik in de pot.
Daar dobberde een reusachtige en monsterachtige keutel, die naar mijn mening
niet door een normaal mens gebakken kon zijn.
”Die moet één van de soldaten gedraaid hebben” bracht ik tenslotte uit ,” want die
zitten hier altijd. Laten we de luitenant vragen eea uit te zoeken, want de dader moet
barsten van de pijn en heeft waarschijnlijk zijn anus gescheurd”.
Dat ding moet er uit worden gehaald verzuchtte de hwtk. Als zoiets tussen de
buitenboordklep komt zijn we de George. Mijn lenspompen kunnen dat
binnenkomende water dan nooit bijhouden.
Een uur later stond de hele groep militairen aangetreden op het achterdek. ( Heel
toepasselijk het Poopdeck)
De luitenant begon krijgshaftig “Mijn Heren, hedenmorgen heeft men tijdens de
zaterdagse inspectie een buiten model brok uitwerpsel in één der toiletten

(vervolg op pagina 9)
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waargenomen. Wie van de heren is, al of niet moedwillig, vergeten dit product van
uitzonderlijke afmeting door te spoelen”?
Aanvankelijk bleef het stil in de gelederen, maar toen kwam er een beweging en een
mager en schriel ventje, van nog geen 1 meter zestig, schuifelde uit het gelid naar
voren. Keek even schichtig rond maar toverde toen een brede grijns op zijn gezicht.
“Ikke” piepte hij, wees met een mager vingertje op zijn iele borstkast en hupte weer
terug in het gelid.
Vol verbazing keek de rest van de krijgsmacht elkaar aan. Niemand leek te geloven
dat zo’n kereltje zoiets kon produceren!
“Nou dan mag je je reet wel laten hechten”, zei er één, en er volgden nog wat
toepasselijke opmerkingen, raadgevingen en uitingen van ongeloof. Maar het
kereltje hield vol dat hij de producent van de keutel was geweest.
De luitenant kon dit echter niet geloven en brulde dapper ”Omdat de werkelijk
viespeuk zich niet meldt, ontzeg ik u allen de toegang tot de scheepsbioscoop tot nader
order”
Een luid Boe geroep van de omstanders, zoals overige passagiers en matrozen,
volgde op deze strafuitspraak, waardoor de luitenant nog kwader werd en een
extraatje bedacht voor de kleine man.
Hij moest de keutel opvissen en overboord zetten, en voor de rest van de overtocht
werd hem de toegang tot de Bar ontzegd.
Het ventje zat de rest van de reis gebakken, want hij werd door zijn maten
ruimschoots, en vrij van kosten, van bier voorzien.
Er werd nog vaak over dit incident gesproken en is uiteindelijk de geschiedenis
ingegaan als “Het geheim van de kleine onbekende soldaat”. . . . . . .
Barend
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1904-05-29 pag. 6.
Hr. Ms. Logement-instructieschip “BUFFEL” is van zijne ligplaats in het kanaal

Buffels Praathuis

om nog
(Uit een naar
tijd dat’sdeRijks
kassawerf
nog opgebracht
de wal stond…..)

eenige verbeteringen te ondergaan in

verband met de uitbreiding der opleiding van marine-matrozen.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Hoornsche Courant Nieuws en Advertentieblad 1905-07-01 pag. 3.
Zondagmiddag waren op het haringvliet bij Hellevoetsluis drie jóngens van Hr. Ms.
“BUFFEL” aan het zwemmen, toen een hunner in de diepte verdween en verdronk. De
ongelukkige heet Pauw, komt uit Amsterdam en is 15 jaar oud. Zoo spoedig mogelijk
werd er hulp heen gezonden, maar zijn lijk is nog niet gevonden, ondanks
voortdurende dreggen.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Tiels(ch)e Courant 1908-07-01 pag. 1
Maandagmiddag werden te De Bilt bij Utrecht door den gemeenteveldwachter een
5-tal matrozen aangehouden, die weggeloopen waren van Hr. Ms. “BUFFEL”. Een van
hen was 15 , de overigen 14 jaar oud. Vrijdag 3 dezer waren ze om 5 uur na
schafttijd gedeserteerd. De veldwachter van Heenvliet had hen nog achterna
gezet. Ze hebben achtereenvolgens den Zaterdagnacht in Spijkenisse, en dezen
nacht aan de Keulsche Vaart te Utrecht doorgebracht. De koude nachten en het
weinige eten, dat ze wisten te bemachtigen, dwongen hen er toe, zich bij de politie
aan te melden.
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Bataviaasch Dagblad
19-09-1893

