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Van de redactie

Beste Buffelaars,
De Vestingdagen 2022 hebben weer voor veel werk gezorgd, maar het resultaat mag
er ook zijn. We kunnen als “Buffellaars” trots terugkijken op twee zeer geslaagde
dagen. Het aantal bezoekers overtrof zelfs in hoge mate onze verwachtingen.
Jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik

Foto’s omslag boven/onder - Vestingdagen 2022 - Jan Engelblik
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“Van het bestuur”

Na dagen van plannen en voorbereiden

voorzag de vele dorstige en hongerige

gingen dan eindelijk de Vestingdagen 2.0

bezoekers van een drankje en een

van start. Na twee jaar, ‘corona-pauze’ was

hapje. De mensen achter de kassa

de Buffel-bemanning er weer helemaal

werden overstelpt met bezoekers die

klaar voor. De Vestingdagen 2.0 in de

een kaartje voor het museum wilden

Hellevoetse vesting waren uitstekend

kopen of consumpties af wilden

georganiseerd met name de looproute

rekenen. De gastheren en vrouwen

rond de haven was veel beter ingericht dan

hielden nauwgezet controle over de vele

in het verleden. Het publiek kon een

bezoekers en beantwoordden trots en

logische route volgen waarbij alle

met kennis van zaken alle vragen over

bezienswaardigheden in de vesting, en nu

de Buffel. Op de kade stonden

ook de museumkade en het droogdok

verschillende enthousiaste vrijwilligers

beter tot hun recht kwamen. Het weer was

de langstrekkende toeschouwers “aan

uitstekend en geknipt voor dit evenement

boord te praten”. Kortom een

wat mede tot uitdrukking kwam door het

uitstekend staaltje teamwerk van onze

grote aantal bezoekers dat met name op

vrijwilligers. Veel dank voor alle

zaterdag al vroeg de vesting binnen

inspanningen en het vele werk tijdens

stroomde. De Buffel en haar bemanning

de voorbereiding. De uitdrukking “twee

waren er klaar voor, het team van het

knetter drukke vestingdagen” is hier

Ketelbinkie/ Kruitloper project had aan dek

dan ook op zijn plaats. Aan het eind van

een leuk aantal opstellingen gemaakt, de

dag twee was iedereen tot op zijn of

beeldsnijders een mooie tentoonstelling

haar schoenzolen afgebrand van

met prachtige werkstukken en er was

vermoeidheid, maar wel voldaan en

bovendien een mooie opstelling met

tevreden over het resultaat. Alles is

viltwerk te bewonderen. Het horecateam

prima verlopen zonder al te veel
problemen en waren er al (technische)
(vervolg op pagina 3)
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“Van het bestuur”

probleempjes, dan werden die flexibel en

doorgenomen en zijn tot de conclusie

snel door onze vrijwilligers opgelost.

gekomen dat het erg vermoeiend, maar

Na afloop van dag twee hebben de

ook reuze gezellig is geweest. Er zijn

deelnemende vrijwilligers onder het genot

totaal 3.240 bezoekers aan boord

van een drankje en een hapje de
vestingdagen nog eens

geweest, waarvan een groot deel ook
een kaartje heeft gekocht voor het
bezoeken van het museum en de
tentoonstelling.
Namens het bestuur, nogmaals
veel dank en waardering voor
onze vrijwilligers. De Buffel is weer
steviger op de ‘vestingkaart’ gezet .
Ed Wijbrands
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De ontwikkeling van stoom en de uitvinding en
ontwikkeling van de stoomwerktuigen.
Archimedes was de eerste die zich met stoom
bezighield.
Al in de derde eeuw voor Christus bedacht deze
Griekse ingenieur (in het droogdok ook constant
aanwezig) een technische toepassing voor het feit
dat water bij het toevoeren van voldoende warmte
een faseovergang ondergaat: het verdampt.
Een beetje water wordt in een gloeiendhete, nagenoeg hermetisch afgesloten
koperen ketel gedruppeld. Met explosief geweld vormt zich stoom. Net als in een
fluitketel is er slechts één uitweg naar buiten en wel via een blaaspijp. De stoom die
hierdoor ontsnapt, drijft met kracht een ijzeren bal voor zich uit. In de gedachte van
Archimedes was de bal een kogel; dit wordt ook wel een stoomkanon genoemd. Dit
vond echter geen verdere toepassing in oorlogen omdat men in die tijd ook het
Bengaalse vuur of Griekse vuur had, waarmee je veel efficiënter je vijanden kon
uitschakelen.

Het eerste daadwerkelijk functionerende apparaat dat als ‘stoommachine’ aangeduid
kan worden werd ontwikkeld door een zekere Heron, in 10-70 na Christus.
Aeopile van Heron
Je kan dit beschouwen als de oermoeder van de stoomturbine.
Maar ik waag te betwijfelen of Heron al iets wist over Venturi en de
wet van Venturi. (hoe druk in snelheid wordt omgezet)
Er kon echter geen praktische toepassing aan deze vinding
gekoppeld worden temeer ook omdat in die tijd de handarbeid door

(vervolg op pagina 7)
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slaven werd uitgevoerd, die in voldoende in aantallen aanwezig waren.

Zuigerstoommachine
De eerstvolgende in de geschiedenis waarvan bekend is dat hij zich met
stoommachines bezighield was de Spanjaard Blasco de Garay in 1543. En
vervolgens - ruim 100 jaar later - een andere uitvinder, de Fransman Denis Papin.
In 1690 vond hij de eerste zuigerstoommachine uit. Deze machine
functioneerde door de stoom in een cilinder te laten expanderen,
waardoor de zuiger in de cilinder wordt weggedrukt en de kracht via
drijfstangen naar een draaiend vliegwiel kon worden overgebracht.
Maar de machine was zeer onbetrouwbaar, en had veel problemen.

Thomas Savery en Thomas Newcomen
De Engelse uitvinder Thomas Savery ging weer met stoom aan de gang en verkreeg als eerste
patent op een stoommachine in 1698. Zijn Engine to Raise Water by Fire was bedoeld om
water uit mijnen te pompen. Zijn machine kon water tot een hoogte
van 15 meter oppompen door gebruik te maken van het drukverschil
dat ontstond als stoom condenseerde, een vacuüm creëerde en de
atmosferische tegendruk de zuiger weer in de oude stand bracht.
Helaas werkte zijn machine zeer inefficiënt en verbruikte deze bijna
meer kolen dan dat het apparaat opleverde.
Thomas Savery

Thomas Newcomen

Een andere Britse uitvinder, Thomas Newcomen, combineerde de techniek van de machine

van Savery met de zuigerstoommachine van Papin. In 1712 bouwde Newcomen zo een beter
functionerende stoommachine, die daadwerkelijk in de 18e eeuw veel Britse mijnen van water
heeft ontdaan. Een nadeel was dat ook deze stoommachine nog niet erg efficiënt was mede
door de omslachtige handbediening (door minimaal twee man), en het laten condenseren van
de stoom in de stoomcilinder.
(vervolg op pagina 8)
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James Watt
De Schotse uitvinder James Watt, kreeg in 1763 van de
universiteit van Glasgow de opdracht om een kapotte
Newcomen-stoommachine te repareren. Hij kwam op de
proppen met een aantal verbeteringen, waaronder het
toevoegen van een uitwendige condensor en het gebruiken

Stoommachine van Watt-Boulton

van stoomdruk aan beide zijden van de zuiger ” à Double effet”, in plaats van
atmosferische druk. Zo ontstond de stoommachine die in het Droogdok heeft gestaan.
Mede met de hulp van zakenman Matthew Boulton slaagde Watt er in 1775 in om zijn
eerste werkende stoommachine te bouwen, die in datzelfde jaar gepatenteerd werd.
In de jaren die volgden bracht Watt nog enkele verbeteringen aan. De stoommachine werd
eind 18e eeuw een groot succes in Groot-Brittannië en naast de toepassing in de
mijnbouw, op grote schaal gebruikt in de industrie, en ook bij gemalen en later bij de
voortstuwing van schepen.
Watt is dus niet de man die de stoommachine heeft uitgevonden zoals we op school leren,
maar wel aanzienlijk verbeteringen heeft bedacht waardoor de machine economisch
haalbaar werd. Watt was ook degene die de paardenkracht (pk) als eenheid van
vermogen introduceerde voor het classificeren van de stoommachines. Later werd de
eenheid van vermogen in het SI-systeem naar hem genoemd:1 watt = 1 joule/seconde.

Barend
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De Nederlandse militiar door de jaren heen
(Uit “Van Toen naar nu” - Tekst: Johan de Kroes

(vervolg op pagina 11)
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Ed Wijbrands

“Broeking”
Versterkte kant van een vlag, waaraan een lijn is bevestigd.
“Doormannen”
Van hand tot hand doorgeven.
“État major”
Alle officieren met uitzondering van de commandant.
“Jutter”
Nieuwediepers (geboren en getogen in Den Helder)

Bedankt!
Na 8 jaar nam Janneke v.d. Knaap op 31 augustus afscheid als vrijwilligster bij de Buffel.
Hoofdzakelijk als kassamedewerker, maar zeker ook als actieve deelneemster aan de
extra activiteiten o.a. monumentendag en BibberGriezelTochten.
Bedankt Janneke en we wensen je nog vele mooie jaren !
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Uit: Rotterdams nieuwsblad. Speciale uitgave Buffel en Hiswa - Woensdag 29 augustus 1979

Rotterdam erkende in 1973 vanaf de

Buffels
Praathuisover de Buffel dat het
eerste contacten

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

om ’n uniek stuk scheepvaart historie
ging en dat men er alles aan moest zien te
doen juist dàt schip te bewaren.
Temeer omdat Nederland heel weinig
heeft op dit gebied: er zijn wat kleine
binnenvaartschepen, vissersvaartuigen,
enkele stoomsleepboten, een stoomdirectievaartuig en een
motorreddingboot. Verder was er geen
museumschip van enig belang. Maar met
de Buffel kreeg Rotterdam – en Nederland
- de kans om er wèl een te krijgen.
Er waren diverse redenen om zich juist
voor dàt schip in te zetten. In de eerste
plaats omdat de Buffel aan het begin
staat van de bouw van ijzeren
stoomschepen in ons land: als voorbeeld
voor vele, latere op vaderlandse werven
gebouwde vaartuigen. Verder was de
Buffel min of meer uniek: alleen Chili
heeft nog een (kleiner) ramtorenschip –
de Huascar _ en in de Den Helder ligt de
zwaar verminkte Schorpioen (die als

zusterschip van de Buffel nog steeds
logementsruimte is (ten tijde van dit
schrijven)).
De Buffel was daarnaast een tastbaar
voorbeeld van de overgang van de
houten naar de ijzeren scheepsbouw,
één van de eerste dubbelschroefschepen ter wereld (met een voor een
deel nog authentiek interieur), één van
de eerste ijzeren, gepantserde
stoomoorlogsschepen van de
Koninklijke Marine en één de eerste
schepen ter wereld die met het
toendertijd nieuwe torengeschut werd
uitgerust. Bovendien verkeerde de
ijzersterke Buffel nog in een
uitzonderlijk goede staat.
Met elkaar waren dat redenen genoeg
om de Buffel “in leven te houden”. Bijna
zeseneenhalf jaar nadat Rotterdam
besloot om het schip naar zijn haven te
halen, wordt de Buffel voor de zoveelste
maal in dienst gesteld. Ditmaal als een
uniek museum: een groots maritiemhistorisch bezit.
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