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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Hierbij de nieuwsbrief van juli.
Dat de Buffel nu officieel een museum is geworden, is aan de kassa
goed te merken. Het aantal bezoekers met een MUSEUM KAART is groot.
Voor de museumjaarkaarthouders is blijkbaar een “financiële” drempel
weggenomen om een bezoek aan ons schip te brengen.
Nu we het hier toch over de kassa hebben…..
Oproep!
We zoeken vrijwilligers die de “kassagroep” willen versterken.
We hebben nu moeite om de kassadiensten te vullen en……..
als er niemand voor de kassa is…dan kan de Buffel niet open.
Geef je op!
Kopij blijft altijd welkom en kan gestuurd worden naar onderstaand e-mailadres:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Namens de redactie,
Corrie Engelblik
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Het kompas als Raadsman
Wie over deze aardbol wil navigeren,
En reist over zee naar een ander land
Kan een goed kompas als raadsman niet ontberen,
Dat ligt nogal duidelijk voor de hand
In zijn functie als raadsman gedurende jaren,
Hebben veel gezegdes en adviezen het levenslicht gezien
Ik ga proberen enkele aan jou te verklaren,
Zodat je er geen moeite meer mee hebt misschien
”Iemand op vier streken houden” betekent heel cool
Die iemand in de gaten houden en jou dan niet in het ongewisse zal laten
”Rechtstreeks” is duidelijk: recht af op het doel
”Van streek zijn” een beetje verward in het doen en het praten
”Rare streken op zijn kompas hebben” betekent vervolgens
Achterbaks, niet te vertrouwen zijn
”Op één kompas varen” is maar steeds dezelfde richting volgen
”Op iemands kompas zeilen”, iemands trouwe volgeling zijn
”Zijn kompas is verdraaid” dat wil u berichten
Zijn verstand is op hol, of hij heeft slechte zin
En ook ”De koers naar het kompas richten”
Dan zet iemand zich naar de omstandigheden in.
”De wind is Noord” Hij is in een kwade stemming
”Hij gaat benoorden om” Daar doet hij wel erg lang over
”Zijn Oost of West niet meer weten” dwaalt rond zonder bestemming
”Geen streken!!” Je moet ernstig zijn, je smoesjes zijn over!!

(vervolg op pagina 3)
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”Hij die het Oosten wil bereiken”
(het blijft om het even van welke kant)
Zal dan ”van het Westen moeten wijken”
En ”Oost West thuis best” is het beste in eigen land
Het kompas is dan ook voor de zeeman
Voor de koers die hij volgen moet
Heel stellig een betrouwbare raadsman
Dat zorgt, bij geen peilbakens, voor een rustig gemoed.
Dichter: Barend van Horssen

“Met een admiraal onder zeil zijn”
Bescherming van een belangrijk iemand hebben
“Achter een krabend anker liggen”
In onzekere positie verkeren
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Afgelopen zaterdag (18 juni) was het dan eindelijk weer mogelijk om een volwaardige
vestingcode te organiseren. Het weer was uitstekend en de stemming kwam er snel in.
Vele activiteiten vonden in de vesting plaats met als thema ‘200 jaar vuurtoren’. Dit werd
ludiek geïllustreerd door toneelgroep Helvetia die als wandelende vuurtorens op
verschillende plaatsen binnen de vesting hun licht lieten schijnen en aanboden, zo ook aan
boord van ramtoren schip ‘Buffel’. Op de Buffel waren vrijwilligers al vroeg in de ochtend
bezig met voorbereidingen te treffen voor de vele activiteiten.
Zo was er voor kinderen de “Happy Stone” beschildering en het
geweldige optreden van zangeres en songwriter ‘Melanie Ryan’.
Het bezoekende publiek kon op het
schaduwrijke dekterras gaan zitten maar
ook het museumschip bekijken onder
begeleiding van enthousiaste vrijwilligers.
Ook de broodjes worst, op vakkundige wijze
bereid, vonden gretig aftrek. De vele
vrijwilligers die voorbereidingen hebben getroffen, de hongerige en
dorstige bezoekers van de Buffel verzorgden en bovendien als
gastvrouwen- heren en activiteiten begeleiders een ieder een ‘warm
welkom’ heten verdienen dan ook veel waardering voor hun inzet.
Het warme zonnige weer werkte zeer wel mee maar zorgde er ook voor
dat veel mensen hun vertier elders hebben gezocht dan in de vesting. De
“Koningskade” was minder populair dan het gebied rondom het
“Baantje” wat mede veroorzaakt werd door de sluiting van “Droogdok Jan
Blanken” en de lastige toegang tot de vesting voor fietsers en voetgangers via de “Brielse
poort”.
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De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen.
Wij vertellen op de Buffel dat deze in 1871 de
overblijfselen van Van Speyk in
Antwerpen heeft opgehaald. Dit waren
dan de laatste restjes, want reeds in
1832 is Van Speyk begraven in
Amsterdam.
DE BELGISCHE OPSTAND (1830) en de heldendood
van VAN SPEYK
Hoewel Van Speyks zelfopoffering in militaire
kringen nog steeds wordt geëerd en herdacht, wordt
zij elders vooral beschouwd als een opmerkelijk
incident dat geen noemenswaardige invloed heeft
gehad op de loop der geschiedenis. Tijdgenoten van
de held dachten daar anders over.
Want op 27 oktober brak in Antwerpen een
gewapende opstand uit. Baron David Hendrikus
Chassé (1765 - 1849), de Noord-Nederlandse
generaal die daar de troepen aanvoerde, zag zich
genoodzaakt zich terug te trekken in de Citadel.
Hoewel hij met enkele vooraanstaande
Antwerpenaren een wapenstilstand wist te sluiten,
bleven de vijandelijkheden doorgaan. Bij een
beschieting van het Stapel - en Constructiemagazijn
vielen veel doden. Ook een voor anker liggend
eskader kanonneerboten kreeg het zwaar te

5

Na afloop vaardigde Chassé een dagorder uit, waarin
hij zijn ‘zeehelden’ dankte. Bij Koninklijk Besluit van 16
november 1830 werden enkelen van hen
onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Ook Van
Speyk, die het bevel had gevoerd over een van de
kanonneerboten, werd ‘Ridder der Militaire
Willemsorde van de vierde klasse’.
Gedurende die wintermaanden bleven de troepen
paraat. Om hun boten niet te laten beschadigen door
het drijfijs op de Schelde trokken de marine
detachementen zich stroomopwaarts terug. Op 5
februari 1831 was de rivier weer bevaarbaar en kregen
de kanonneerboten het bevel om hun oude posities
weer in te nemen. Zo ging Van Speyk met zijn later
legendarisch geworden kanonneerboot nr. 2 vlakbij zijn
vaste post Austruweel (Vlaams voor Oosterwiel) onder
zeil.
Plotseling werd echter
zijn boot gegrepen
door een rukwind die
het scheepje
uiteindelijk stuurloos
aan lagerwal deed
raken tegen een kade
aan de noordzijde van
Fort Sint Laurentius in

verduren. De Noord-Nederlanders verdedigden zich

Antwerpen. Toen de

boek zou staan als ‘het bombardement van

van de kade aan afweergeschut werkten. Zij werden

heftig. Zij slaagden erin de opstand onder controle te boot eenmaal was
krijgen door een geslaagde operatie, die voortaan te vastgelopen, stroomden arbeiders toe die in de buurt
Antwerpen’.

gevolgd door gewapende burgers en militairen.

(vervolg op pagina 6)
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Kapitein Grégoire van het Belgische vrijkorps De
Gorter sprong met zijn mannen aan boord en
trachtte te verhinderen dat een reddingssloep werd
uitgezet en een anker werd uitgeworpen. Vanaf de
wal werd geschreeuwd dat de Hollandse vlag
gestreken moest worden. Toen dit ‘heiligdom van
elken rechtschapen krijgsman’ inderdaad in handen
van de Belgen dreigde te vallen, verdween Van Speyk
naar zijn kajuit, met de woorden ‘Wacht .. dan zal ik
mijne papieren gaan halen’.
In zijn hand had hij een
sigaar, die hij zich had
laten brengen door de
scheepsjongen Hendrik
Frederik Wijler, toen hij
nog probeerde om zijn
boot vlot te krijgen.
Beneden trof hij ook
Wijler aan, die hij het
bevel gaf te maken dat
hij wegkwam. De
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nationalistische trots
en verrukking de
Noordelijke
Nederlanden. Het leger
nam drie dagen rouw
in acht en er werden
verschillende
dagorders
uitgevaardigd, waarin Van Speyks ‘heldenmoed en
onbevlekte trouw aan koning en vaderland’
uitdrukkelijk werden geprezen.
Binnen een paar dagen was een onbekende jongeman
van 29 jaar uitgegroeid tot een nationale held en had
de verheerlijking van zijn persoon een aanvang
genomen. De voornaamste verdienste van zijn daad
was dat het moreel er enorm door werd opgevijzeld.
Even waande men zich in de voorspoedige tijden van
weleer, waarin mannen als Michiel Adriaansz. De
Ruyter (1607-1676) en Maarten Harpertsz. Tromp (15981653) zulke beslissende rollen hadden gespeeld.

jongen, die begreep wat De werkelijkheid was echter anders, want de
omstandigheden leken niet op die van de zeventiende
er te gebeuren stond,

nam deze raad maar al te graag ter harte, rende naar eeuw: het conflict met België sleepte zich voort. De
koning bleef vasthouden aan zijn ideaal van Nederland
boven, waarschuwde de bootsman en de loods en
sprong overboord. Even later vloog de boot met een
daverende klap uiteen, doordat Van Speyk zijn
brandende sigaar in het kruit had gegooid.
Terwijl sommige Belgische kranten schreven dat
Grégoire en de zijnen de kanonneerboot alleen maar
hadden willen helpen - daarmee suggererend dat

als grootmacht onder de kleine naties en wist een

definitieve beslissing over een mogelijke afscheiding
steeds weer te traineren. Hij volhardde in die houding
tot de druk uit binnen- en buitenland te groot werd en
hij in 1839 - vele illusies armer - akkoord ging met de
scheiding van Noord en Zuid.

Van Speyk eigenlijk voor niets zijn leven en dat van
anderen had opgeofferd -, overspoelde een golf van
(vervolg op pagina 7)
(vervolg op pagina 11)
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WIE WAS JAN CAREL JOSEPHUS VAN SPEYK
Wie was nu deze jonge luitenant ter zee die voor
zoveel commotie zorgde?
Hij werd in Amsterdam geboren op 31 januari 1802
als zoon van Cornelia Johanna van Brugge en
Hendrik Johannes van Speyk, die koopman in stokvis
was. Al jong kwam hij met de dood in aanraking.
Nadat hij eerst twee broertjes en een zusje had
verloren, stierf ook zijn vader. Van Speyk was toen
vier jaar oud. Samen met zijn moeder en zijn twee
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om zes zondagen lang met water en brood in het ‘stok’
te zitten, een blok met gaten, waarin de benen werden
vastgezet. Deze straf kreeg hij, omdat hij tegen de
orders van de regenten in op tweede pinksterdag naar
Haarlem was gegaan.
Geïnspireerd door het voorbeeld van zijn broer besloot
Van Speyk vervolgens zijn geluk bij de marine te
beproeven.

jaar oudere broer Adrianus Johannes verhuisde hij

Hij meldde zich tegelijk met zes andere weesjongens

Adrianus Johannes op de Militaire Kweekschool in

deed hij tussen 1817 en 1820 nog enkele pogingen om

naar zijn grootmoeder. De jongens werden in de kost aan en werd als enige afgekeurd vanwege zijn tengere
gestalte. Met steun van zijn broer en zijn grootmoeder
gedaan bij een onderwijzer, waar zij bleven, totdat
Den Haag geplaatst werd en Jan Carel Josephus kon
worden ondergebracht bij het Weldadig Gesticht aan
de Prinsengacht. Op 29 december 1812 kwam ook de
moeder te overleiden. Omdat er voor de verdere
opvoeding van Carel geen middelen voorhanden
waren, werd hij aangemeld bij het Burgerweeshuis,

te worden toegelaten, uiteindelijk met succes. Op 21
februari 1820 kon hij zich als stuurmansleerling aan
boord van De Wassenaar begeven, een oorlogsschip
dat met 74 kanonnen aan boord naar Algiers werd
gezonden om de Willem de Eerste op zijn post in de
Middellandse Zee af te lossen. De aanwezigheid van

waar hij op 5 februari 1813 zijn intrede deed.

Nederlandse schepen daar was het gevolg van een

Twee jaar later trad hij in dienst van kleermaker

tegen Algiers, Tunis en Tripoli opstelde om de vrije

Johan Philip Andres. Nadat hij daar op 20 juni 1817
was weggelopen, werd hij uitbesteed bij grutter De
Ridder op het Rusland om ten slotte weer te
belanden bij een kleermaker, de uit Duitsland
afkomstige Johan Valentin Gleim. Van Speyks eerste
betrekkingen waren niet succesvol: hij werd een
paar keer ontslagen, omdat hij zijn tijd te veel
verlummelde. Ook in het weeshuis liep niet alles,
zoals Van Speyks biografen ons dat graag doen

traktaat uit 1816 dat Nederland samen met Spanje
doorvaart van de handelsschepen te waarborgen. Het
zeemansleven bleek echter bitter tegen te vallen. De
positie van stuurmansleerling bood weinig
perspectieven en Van Speyk besloot om maar weer
terug te keren naar kleermaker Gleim.
Ook aan land kon Van Speyk echter niet aarden, zodat
hij zich in december 1821 opnieuw bij de marine
aanmeldde. Ditmaal kon hij als vierde stuurman gaan

geloven, want op 20 mei 1818 werd hij veroordeeld
(vervolg op pagina 8)
(vervolg op pagina 11)
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varen. Nadat hij was bevorderd tot adelborst

Hellevoetsluis. In die periode werd hij van

van de tweede klasse en in mei 1823 op het

buitengewoon tot gewoon luitenant ter zee

fregatschip De Dageraad was geplaatst, maakte

bevorderd.

hij enige lange reizen. Eerst koerste het schip
naar Gibraltar, waar Nederlandse

Vijf maanden later bevond hij zich met zijn

koopvaardijschepen versterking nodig hadden

kanonneerboot in de buurt van Antwerpen om deel

in een conflict tussen Frankrijk en Spanje.

te nemen aan de acties tegen de in opstand gekomen

Daarop volgde een strafexpeditie naar Oost-

Belgen. Wat zich daar afspeelde, weten we inmiddels.

Indië: de staatjes Boni en Soepa weigerden
namelijk het Bongaais verdrag te vernieuwen,

De hemel in geprezen

omdat dit een aantal privileges voor de Oost-

DE BEGRAFENIS EN DE ‘VERRIJZENIS’

Indische Compagnie bevatte, zoals het

Vijf dagen nadat Van Speyk zijn boot de lucht in had

alleenrecht op vrije handel. Van Speyk leidde

laten vliegen, meldde het Journal d’Anvers dat een

een barkas, klom op tot luitenant ter zee

deel van zijn lijk was teruggevonden. Uiteraard

tweede klasse en keerde in 1825 terug naar

wilden de Nederlanders zo snel mogelijk in het bezit

Makassar, toen de expeditie in het voordeel van

komen van dit belangrijke relikwie, maar dat

de Nederlanders was beslecht.

voornemen stuitte op weerstand bij de Belgische
autoriteiten. Alvorens deze toestonden dat het

In het begin van 1826 kreeg hij het bevel over

stoffelijk overschot in een vaatje ‘geestrijk vocht’ naar

een kanonneerboot, waarmee hij onder meer

het hospitaal van Antwerpen werd overgebracht,

vanuit Java naar de eilanden Bangka en Billiton

moest eerst een uitvoerige correspondentie worden

voer om de daar gelegen tinmijnen voor

gevoerd. Pas nadat daar een lijkschouwing had

‘onbevoegde’ inlanders te vrijwaren. Hij bleef in

plaatsgevonden, waarbij de bevindingen schriftelijk

Indië, totdat in 1828 alle Nederlandse

werden gerapporteerd, kon de luitenant ter zee J.

detachementen bij de koloniale marine werden

Blok, die ook de overblijfselen van de held had

teruggetrokken. Op 2 april 1829 kon Van Speyk,

geïdentificeerd, op 16 februari 1831 de opdracht

die bij Koninklijk Besluit op 15 juli 1827 de rang

worden verleend om de stoffelijke resten naar

van buitengewoon luitenant ter zee tweede

Amsterdam te begeleiden. Daar werd het lijk

klasse had gekregen, de thuisreis aanvaarden.

gebalsemd en nogmaals beschreven, waarna het in

Ongeveer een half jaar stond Van Speyk op non-

afwachting van de plechtige begrafenis zonder verder

actief; in april 1830 werd hij geplaatst op De

ceremonieel werd bijgezet in de Oosterkerk.

Amstel, een afgemeerd wachtschip bij
(vervolg op pagina 9)
(vervolg op pagina 11)
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Er verstreek ruim een jaar voordat de begrafenis

terug te vinden zijn in de kleding van

daadwerkelijk plaatsvond. Kennelijk namen de

weeskinderen uit die tijd. Om de arm droegen

organisatie van de plechtigheid en de oprichting van

zij een rouwfloers.

het grafmonument in de Nieuwe Kerk veel tijd in

De tocht naar van Speyks laatste rustplaats

beslag; op 4 mei 1832 was het echter zover. Van

leidde vanaf de Rijkswerf door het Oosterdok,

Speyk viel een vorstelijke begrafenis ten deel, die in

via de Buitenkant naar de Nieuwebrugsboom.

kranten, pamfletten en boekjes zo uitvoerig werd

De lijksloep werd geëscorteerd door zeven

beschreven dat tamelijk eenvoudig valt te

andere sloepen: twee ervoor en vijf erachter.

reconstrueren wat zich die dag afspeelde. Nadat

In de tweede sloep werd het ‘eerblazoen’

overal in de stad de vlaggen halfstok waren

vervoerd, bestaande uit de nationale

gehangen, loste een op het IJ liggend fregat om acht

driekleur, bevestigd aan een vlaggenstok met

uur ’s ochtends een rouwsalvo van zeven schoten

een gouden knop, met op de witte baan in

om aan te geven dat de plechtigheid begonnen was.

gouden letters ‘Het dankbaar vaderland aan

Anderhalf uur later klonk opnieuw een salvo, dit

J.C.J van Speyk’. Vlak achter de lijksloep bevond

keer afkomstig van een compagnie op het

zich de fraaie Koningssloep met de vlag

Kattenburgerplein, ten teken dat Van Speyks lijkkist

halfstok. De daaropvolgende sloepen hadden

uit een vertrek van de Rijkswerf, vanwaar de

de wimpel halfstok en rood-zwarte

rouwstoet zou vertrekken, naar buiten werd

roeiriemen. Aan boord van al deze sloepen

gedragen. Omstreeks diezelfde tijd werden ook de

stonden en zaten de belangrijkste

marineofficieren die deel zouden uitmaken van de

hoogwaardigheidsbekleders van de marine,

plechtige uitvaart, bij de werf ontvangen.

onder wie baron Chassé.

De lijkkist werd in een zwartgeverfde sloep met een

Gedurende de overtocht losten op het IJ

zwarte vlag in top geplaatst en overdekt met een

aanwezige koopvaardijschepen salvo’s. Bij de

rouwkleed ‘en de nationale vlag. In de sloep namen

Stadsherberg werd haltgehouden. Hier werd

behalve de slippedragers en de officieren die de kist

het gezelschap verwelkomd door mr. Frederik

moesten begeleiden, ook luitenant ter zee Blok en

van de Poll (1780-1853), de burgemeester van

één of alle (op dit punt spreken de bronnen elkaar

Amsterdam. Aan wal werd een stoet

tegen) overlevende(n) van de ontplofte

geformeerd, waarbij zich onder meer de

kanonneerboot plaats. Bij hen voegden zich dertig

nabestaanden van Van Speyk en twaalf

roeiers die speciaal voor de gelegenheid gekleed

weeskinderen voegden. De stoet ging nu

waren in witte kostuums met rode sjerpen en zwarte
mutsen, de kleuren van de stad Amsterdam, die ook
(vervolg op pagina 10)
(vervolg op pagina 11)
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verder te voet via de Haarlemmerdijk tot aan de

1857), op tekst van M.G. van Capelle. Bij de laatste

Herenmarkt, langs de Herengracht tot aan het

tonen klonk buiten een salvo ten teken dat Van

Koningsplein en bereikte ten slotte via de Heiligeweg

Speyk zijn laatste rustplaats had gevonden. Daarna

en de Kalverstraat het Burgerweeshuis, waar opnieuw

vervolgde de burgemeester zijn toespraak en sloot

gestopt werd. Hier brachten weeskinderen vanaf een

deze af met het aanbieden van het eerblazoen aan

rouwpodium een lied ten gehore op tekst van mr.

de regenten van het Burgerweeshuis. ’s Avonds

David Jacob van Lennep (1774-1853). Om kwart voor

werden er twee theatervoorstellingen gegeven. In

drie bereikte de stoet eindelijk de Dam, waar

de Stadsschouwburg, waar drie leden van de

honderden schutters het geweer presenteerden. Bij de

koninklijke familie aanwezig waren, werd het

Nieuwe Kerk stond een

zangspel Preciosa uitgevoerd, een bewerking van

ontvangstcomité. Dit

Jacob Cats’ (1577-1660) Spaens Heydinnetje. In de

bestond uit de leden van

Franse Schouwburg (de huidige Kleine Komedie) was

de commissie die

l’Orphelin te zien, een stuk in drie tableaux van de

verantwoordelijk was voor

Fransman Vautrin, waarin Van Speyk

de totstandkoming van

achtereenvolgens als wees, ridder en als

het grafmonument, dat

commandant van zijn kanonneerboot voorkwam.

gemaakt was door Jean

De volgende dag stond in het teken van Van Speyks

François Sigault (1787-

‘verrijzenis tot nog glorierijker leven’. Op die dag zou

1833), twee stads- bodes

de nieuwe Oosterdokssluis feestelijk in gebruik

en twaalf telgen uit

worden genomen. Het eerste schip dat de grote sluis

aanzienlijke geslachten

zou doorschutten, was het recent van stapel

die in hun functie van

gelopen korvet Van Speyk, dat

ceremoniemeester een zwart-rode strik op de borst

oorspronkelijk Argo heette. De

droegen. Via de praalgraven van De Ruyter, Van Galen,

naamsverandering was te

Bentinck en Van Kinsbergen"' kwam men bij het nog

danken aan prins Frederik die

bedekte grafmonument.

bepaald had voortaan altijd

Nadat de schout-bij-nacht de overblijfselen van de

een van de oorlogsschepen

held had overgedragen aan de leden van de

van de zeemacht Van Speyk te

monumentencommissie, hield de burgemeester een

noemen, een traditie die nog

toespraak. Daarna werd het grafmonument onthuld

steeds door onze marine in

en de kist ter aarde besteld. Tijdens deze plechtigheid

ere wordt gehouden.

bracht een mannenkoor een toe- passelijk lied ten
gehore van Johannes Bernardus van Bree (1801 (vervolg op pagina 11)
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Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Nieuwe Brielsche Courant 1891-07-12 pag. 6.
Buffels Bron:
Praathuis
(Uit een tijd Te
datYmuiden
de kassa nog
de wal
zijn,opnaar
westond…..)
vernemen, negen bootsmansleerlingen van Hr. Ms.

instructie-korvet “Nautilus” van hunnen bodem achtergebleven. Twee hunner zijn
door de politie te Amsterdam gearresteerd en werden gisteren onder gewapend
geleide naar het wachtschip alhier getransporteerd. Een deserteur van het ramschip
“BUFFEL” die meende, dat zijn schip reeds geretourneerd was, meldde zich hier
vrijwillig aan.

Uit het leven van Hr. Ms. “BUFFEL”
Bron: Nieuwe Brielsche Courant 1895-07-04 pag. 2.
De officieren der zeemacht, geplaatst aan boord van Hr. Ms. wachtschip en
logementschip “BUFFEL” hebben den kinderen uit onze gemeente in de kermisweek
een paar prettige uurtjes te meer verschaft, door allen eenige malen gratis in den
draaimolen te doen “toeren”. Dat vonden niet alleen de jongens en meisjes eene
aangename verrassing, die wel een woord van dank waard is, maar ook de ouders
waren zeer met het blijk van welwillendheid ingenomen.
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Middelburgse Courant
17-03-1868

Het Vaderland
17-06-1871

Bericht van Cock:
16-06-2022 was het precies 155 jaar geleden dat bij Napier Bros
nabij Glasgow de kiel werd gelegd voor de Buffel.

