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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Aan de kassa is het heel goed te merken dat de Buffel een officiële museumstatus heeft gekregen. Het aantal bezoekers met een Museum Kaart (MK) is
enorm toegenomen. Trouwens over kassa gesproken…. ik kan jullie vertellen, dat
het een heel gezellige plek is om als vrijwilliger werkzaam te zijn. Je spreekt alle
bezoekers en je krijgt bij vertrek van de gasten heel veel complimenten over het
schip en de begeleiding door de vrijwilligers (zie ook pagina 7)
We kunnen bij de kassa nog steeds vrijwilligers gebruiken, dus……………..
Kopij blijft altijd welkom en kan gestuurd worden naar onderstaand e-mailadres:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Namens de redactie,
Corrie Engelblik

Stichting Ramtorenschip Buffel
Dokweg 5
3221 AE HELLEVOETSLUIS
Telefoon: 06 – 3049 4685
e-mail: info@debuffel.nl
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“Van het bestuur”

Bestuursmededelingen,
nieuwsbrief augustus 2022
Beste Buffelaars,
De nieuwsbrief die voor u ligt ziet er weer
geweldig uit en de verhalen die door onze
vrijwilligers aangedragen worden zijn niet
alleen leuk, maar ook informatief.
Complimenten aan Jan en Corrie die er
elke keer weer inslagen om de
nieuwsbrief zo aantrekkelijk vorm te
geven.
Het vakantieseizoen is in volle gang en
wij zijn weer 6 dagen in de week open
voor bezoekers. Dit vergt veel inspanning
van onze vrijwilligers om de kassa, de rol
van gastheer- vrouw en rondleiders in te
vullen. Veel van onze vrijwilligers zijn ook
op vakantie en genieten van de zon, dus
zijn dan ook niet beschikbaar wat wel
wat hoofdbrekens kost. Het eerste half
jaar heeft zich positief ontwikkelt wat
betreft activiteiten en aantallen
bezoekers, alhoewel het niveau van voor

een ‘geregistreerd
museum’ zijn en ook sinds
1 juli de museumkaart mogen
accepteren zien wij hier al op vele
vlakken positieve effecten van. Veel
bezoekers met museum jaarkaarten
bezoeken ons museum en positieve
gesprekken vinden plaats met o.a. het
Nationaal militair museum in
Soesterberg over een bruikleen van
handvuurwapens uit de 2e helft van de
19e eeuw die op de Buffel als onderdeel
van de bewapening hebben gediend.
Hierover later meer.
Opnames voor een grote Sinterklaas
productie (film) zijn met succes afgerond
en heeft er voor gezorgd dat vele dagen
de Buffel op zijn kop stond. Hier is ook
weer ontzettend veel werk door
vrijwilligers gedaan om dit te begeleiden
en mogelijk te maken.
Veel werk wordt verzet door de
onderhoudsploeg om de koekoeken af te
schrappen en opnieuw in de lak te

de Covid pandemie nog lang niet bereikt
is, zijn wij toch positief gestemd. Nu wij

(vervolg op pagina 3)
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“Van het bestuur”
vervolg

zetten. Ook de romp wordt voorzien van
een nieuwe “kwast verf”. Kortom op de
Buffel ben je nooit uitgewerkt.
Er zijn helaas ook verdrietige zaken die
binnen onze stichting plaats vinden zoals het
overlijden van Leen wat ons allemaal erg
heeft aangegrepen , wij zullen hem missen
als collega en als vriend.
De vestingdagen 2.0. (19,20 en 21 Augustus
2022) beloofd een groots evenement te
worden waar ook de Buffel zijn steentje aan
zal bij dragen. Het Kruitloper/Ketelbinkie
team zal demonstraties geven, daarnaast is
er de tentoonstelling beeldsnijden en vilten
te zien. Aan dek zal een terras ingericht zijn
met o.a. de verkoop van wafels en broodjes
worst. Het zal duidelijk zijn dat wij weer veel
bezoekers aan boord mogen verwachten, om
dit allemaal in goede banen te leiden zijn er
veel vrijwilligers nodig die toezicht houden
en ‘hand en spandiensten’ verlenen tijdens
deze dagen. Dus geef u op via Toprooster,
het zou uitermate jammer zijn als wij ons
niet goed kunnen presenteren tijdens dit
evenement. Bovendien is het altijd erg
gezellig.

De activiteitencommissie is ook al weer
bezig met monumentendag op 10
september, dus houdt dit in de gaten.
Extra ondersteuning is welkom.
Het verheugt ons dat wij dit jaar een
aantal nieuwe vrijwilligers hebben kunnen
verwelkomen, waarvan een aantal
inmiddels, na een ‘proefperiode’ de
vrijwilliger overeenkomst hebben
ondertekend. Het bestuur en vrijwilligers
heten hen dan ook van harte welkom.
Onze organisatie structuur stamt al weer
uit 2016 en moet op een aantal punten
‘updates’ ondergaan om aan te sluiten bij
de veranderende omstandigheden, zowel
extern als intern. Dit kunnen wij
beschouwen als “regulier onderhoud” en
zal, naar verwachting in de winterperiode
afgerond worden. Deze aanpassingen
zullen in samenwerking en in overleg met
zo veel mogelijk vrijwilligers plaats vinden
om tot een voor ieder werkbaar en
acceptabel model te komen.
Op 22 juni 2022 zijn Stadsmuseum en
Droogdok Jan Blanken gefuseerd, dit
wordt feestelijk gevierd op 26 augustus
(vervolg op pagina 4)
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a.s. De eerste stappen naar Fortresse Holland, Openluchtmuseum Hellevoetsluis zijn
gezet. De Buffel hoopt op een goede en constructieve samenwerking in de toekomst
en wenst de partijen dan ook veel succes.
Ed Wijbrands

Expositie beeldsnijden - vilten
Gedurende de maand augustus

Beeldsnijders: Wim Vuijk
Koos Wuijster
Vilten: Anke Nootenboom
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Expositie beeldsnijden - vilten

Vervolg

Gedurende de maand augustus
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The Last Post of ook wel Taps of Taptoe.
Dit zeer indrukwekkend stuk muziek wordt
altijd gespeeld tijdens dodenherdenking op
4 mei en bij militaire begrafenissen.
Onlangs kreeg ik van familie uit California
een beschrijving over het ontstaan van dit
stuk muziek.
Het verhaal gaat dat het allemaal begon in
1862 gedurende de Amerikaanse
Burgeroorlog, een strijd tussen Noord (the
Union Army) en Zuid (the Confederate
Army) over de afschaffing van
slavenarbeid.
Captain Robert Elli was met zijn afdeling
vlakbij Harrison’s Landing in Virginia en in
gevecht met de Confederate Army die
vlakbij was aan de andere zijde van de
nauwe landstrook.
Gedurende de nacht hoorde Captain Elly
het kreunen van een zwaar gewonde
soldaat die in het gevechtsgebied lag.
Niet wetende of het een Union of
Confederate soldaat was besloot hij om
zijn leven te wagen om de gewonde man
terug achter de linies te krijgen om hem
medische verzorging te laten geven.
Tijgerende op zijn buik kroop hij onder de
vuurlinies door, bereikte de gewonde man
en sleepte hem terug tot achter zijn linies.

Daar ontdekte
hij, dat de man
een Confederante soldaat was, maar helaas
overleden aan zijn verwondingen.
De Captain ontstak een lamp om het gezicht
van de man te bekijken en hierbij stokte zijn
adem in zijn keel en verviel hij in een shock.
In het flauwe schijnsel van de lamp zag hij het
gezicht van zijn eigen zoon.
De jongen had muziek gestudeerd in het
Zuiden toen de oorlog uitbrak. Zonder zijn
Vader te informeren had hij dienst genomen
bij het Confederante Leger.
De volgende morgen, met een gebroken hart,
vroeg de Captain aan zijn meerderen om een
volledige en eervolle militaire begrafenis van
zijn zoon, ondanks het feit dat hij een
tegenstander was geweest.
Het verzoek werd gedeeltelijk afgewezen
omdat het om een vijand ging. De Captain
had gevraagd om een muziekband van het
leger om wat gepaste muziek te spelen bij de
begrafenis, maar uit respect voor de Vader
werd hem toch één muzikant toegezegd.
De captain zocht een hoornblazer uit en vroeg
hem de serie noten te spelen die hij had
gevonden op een stuk papier in de jongen zijn

(vervolg op pagina 7)
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kleding, die hij waarschijnlijk tijdens zijn studie had opgeschreven. Dit was goed.
De hoornblazer speelde heel gevoelig de noten die op het stuk papier waren
geschreven.
De indringende en aangrijpende melodie die wij kennen als Taps (Tap Toe) of als Last
Post werd vervolgens gebruikt bij Militaire begrafenissen en Dodenherdenkingen.
Er zijn ook nog een aantal versregels bijgemaakt in drie coupletten waarvan de eerste
luidt:
Day is done
Gone the sun
From the lakes
From the hills
From the sky
All is well
Safely rest
God is nigh
Barend

Een heel persoonlijk en creatief bedankje van twee dankbare bezoekers aan de Buffel.
Een compliment aan de vrijwilligers.

(N)AW gegevens bij de redactie bekend,
verwijderd i.v.m. privacy

Zie ook “prikbord”
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De stokers op een oud stoomschip maakten het verschil.
Tot voor WO2 werden de stoomketels op
schepen voornamelijk gestookt met
steenkolen, zwaar en arbeidsintensief werk.
We proberen er ons nu nog wel eens een
voorstelling van te maken over hoe het
vroeger is geweest. Op de Bakboord wand van
de Buffel (tussen dek) hebben we een
afbeelding staan van hoe het er moet hebben
uitgezien.
Je leest bijvoorbeeld dat op de Titanic 220
stokers werkten, onvoorstelbaar, maar over de
omstandigheden waaronder zij moesten
werken vind je bijna nooit iets in boeken terug,
Geen wonder, want de stokers en de tremmers
(de mannen die de kolen naar de stookplaats
brachten) waren ongeschoolde werkers. Ze
waren bepaald geen schrijvers.

Vakwerk
Ondanks dat het ongeschoold werk was, was
het stoken vakwerk. De vuren moesten
gelijkmatig worden opgebouwd, met overal
dezelfde dikte. De lucht moest goed door het
vuur kunnen voor een gelijkmatige
verbranding.
Niet te veel lucht, want dat is stoken voor de
vogeltjes, maar ook niet te weinig, want dat
geeft roetvorming en verlies van energie. De
kwaliteit en samenstelling van de kolen
varieerde altijd, de stoker moest uit ervaring

weten hoe hij die verschillende kwaliteiten
het meest optimaal kon verstoken.
Sintelvorming moest zoveel mogelijk worden
vermeden, alsook oververhitting van de
roosterbaren en dichtkoeken van de
bovenlaag. Kortom vakwerk waarvoor veel
ervaring was vereist.
Door efficiënt te stoken bespaarden de
stokers veel geld voor de marine, maar het
maakte hun werk ook gemakkelijker omdat
het kolenverbruik dan lager was.
In de kolenbunkers bestond latent het gevaar
van kolenbroei. Die vond doorgaans plaats in
oude kolen, omdat de zuurstof daar langer de
gelegenheid had om in te werken. Het was

(vervolg op pagina 9)
(vervolg op pagina 11)
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dan ook zaak om de bunkers helemaal leeg te
maken alvorens ze met nieuwe kolen te vullen.
Elke wacht moest de temperaturen in de
kolenbunkers worden opgenomen en
genoteerd in het kladjournaal. Temperaturen
van 60-70 graden waren niet ongewoon. Bij
oplopende temperaturen begon de broei door
te zetten en moesten maatregelen genomen
worden om zelfontbranding te voorkomen:
snel leeg stoken of onder water zetten. Het
kwam wel voor dat de houten buikdenning van
de bunkers compleet was verdwenen of
verkoold door de broeiende kolen. Ook het
klimaat in de bunkers (heet en met een zeer
hoog percentage CO) zou nu niet meer
voldoen aan de eisen van de Arbowet.
De vrij jonge kolen produceerden veel vliegas
en roet dat zich op de pijpen van de ketels
ophoopte en de warmteoverdracht
verminderde, elke dag werd er daarom roet
geblazen om zo de meeste afzettingen van de
pijpen te blazen. Toch kon met roetblazen niet
worden voorkomen dat de ketels
langzamerhand vervuilden en een
schoonmaakbeurt nodig hadden.
Het bleef niet alleen bij het stoken, want kolen
geven ook as, tot wel 10%. Die as moest
overboord. Aan het einde van een wacht werd
de as en sintels met putsen met een handlier
aan dek gehesen en aan de lijzijde van het
schip middels een stortkoker, die 'aswipper'
werd genoemd, in zee gestort.

9

Wanneer de bunkers vol waren was het werk
voor de tremmers redelijk gemakkelijk, want de
kolen vielen door de zwaartekracht vanuit de
schuiven vanzelf naar de stookplaat. Maar in de
leger wordende bunkers werd het steeds
lastiger, er was weinig licht, stoffig en grote
kans op mijngas. Mijngas werd vooral
ontwikkeld als verse kolen van bovenaf in de
bunkers waren gestort. De grote brokken
braken dan en dat veroorzaakte weer mijngas.

Het stoken en het gebezigde jargon:
Voor het opgooien van de kolen in de vuurhaard
gebruikten de stokers een stookschop. Zodra
de kolen in het vuur door de hitte waren ontgast
bleef cokes over die gelijkelijk verdeeld werd
over het vuurbed. De stokers gebruikten
hiervoor de riek, of bij aaneen bakkende kolen
ook wel de klauw, die gaf met zijn scherpe
punten meer houvast. Men noemde deze
bewerking het ‘doorzetten' of 'gelijkleggen' van
het vuur. Ongeveer 5 minuten na het
‘doorzetten’ werd de aan het rooster
vastzittende slakkenlaag met een slijs
losgetrokken en gebroken, om daarmee de
luchttoevoer te verbeteren. Was de cokeslaag
na ongeveer 20 minuten opgebrand dat begon
het opgooien opnieuw. De werkzaamheden
tussen opgooien en opgooien heette een
stookronde.
Om de 4 tot 12 uren moest het vuur worden
schoongemaakt. De aangegroeide slaklaag
werd dan geheel verwijderd. Nadat het vuur
nagenoeg was uitgebrand schoof men de nog
(vervolg op pagina 10)
(vervolg op pagina 11)
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resterende cokes naar de zijkant, waarna de
verbrandingslucht het rooster kon afkoelen.
Dit heette het 'overslaan’ van het vuur. De
opkomende wacht had als taak om het vuur
helemaal schoon te maken.
De gloeiende sintels die eruit kwamen
werden door de tremmers met water geblust
en samen met de uitgetrokken as middels
de eerder beschreven putsen aan dek
gehesen en overboord gewerkt.
Al deze werkzaamheden vonden plaats in
een schemerige bloedhete atmosfeer waar
het zweet inderdaad tappelings langs je
lichaam liep. Je kon de tremmers, stokers
en machinisten van de oude kolenstokers
aan tafel herkennen: ze waren zeer royaal
met het strooien van zout over hun eten en
veel drinken.

“Broeking”
Versterkte kant van de vlag waaraan de lijn is bevestigd
“Doormannen”
Van hand tot hand doorgeven
“Jutter”
Nieuwediepers (Geboren en getogen in Den Helder)

(vervolg op pagina 11)

Nummer 7 - augustus 2022

Buffels Praathuis
(Uit een tijd dat de kassa nog op de wal stond…..)

Helaas moeten we stoppen met de serie krantenartikelen,
uit de “Brielsche Courant”. We zijn door de artikelen heen.
Op het prikbord staan nog wat gekopieerde artikelen uit
diverse kranten vanaf de periode dat de Buffel gebouwd is.
Maar…. heeft u nog artikelen over de Buffel uit oude kranten, stuur ze door!

Veel marine uitdrukkingen zijn oorspronkelijk uit het Maleis en zijn via de
Indische marine in het algemeen marine jargon terecht gekomen.
Hieronder enig voorbeelden:
“Djongkokken”

- naar het toilet gaan

“Pendek”

- onderbroek

“Barang”

- plunje
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Dagblad ZH Den Haag
17-03-1868

Het Vaderland
13-10-1872

“Na elk bezoek valt het afscheid van de Buffel zwaar…..” (zie ook pagina 7)
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