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Van de redactie

Beste Buffelaars,
Hierbij krijgen jullie de nieuwsbrief van oktober. We hebben een druk zomerseizoen
achter de rug en kunnen terugkijken op een grote belangstelling van het publiek.
Ook in de komende tijd blijft er nog veel werk te doen: onderhoud, het bijhouden van
de museumcollectie, het organiseren van kinderfeestjes en parties en het plannen
maken voor het volgend jaar.
Jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik
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“Van het bestuur”

Het zomerseizoen is weer voorbij. We
kunnen terugkijken op een toenemend
aantal mensen die ons museumschip
hebben bezocht. De toename van het
aantal bezoekers is voor een groot deel
een gevolg van het feit dat bezoekers
vanaf 1 juli gebruik kunnen maken van
de museumkaart. Dat zijn de eerste
vruchten die geplukt kunnen worden
van het lidmaatschap van de
Museumvereniging. Iets waar wij als
bestuur reuze trots op zijn omdat wij
dat, als vrijwilligersgroep, geheel op
eigen kracht zonder hulp van derden
hebben bereikt.
Nu we echt een erkend museum zijn
gaan er ook nieuwe wegen voor ons
open. Zo hebben we toegang tot het
omvangrijke museumnetwerk waardoor
wegen voor ons open gaan die anders
gesloten zouden zijn. Zo hopen wij
binnen niet al te lange termijn onze
collectie te kunnen uitbreiden met
museumstukken die we kunnen lenen
van andere musea. Zo zijn er in het
depot van het Maritiem museum in
Rotterdam allerlei zaken die wij graag in
ons museum zouden willen hebben.
Ook met het Nationaal Militair Museum
in Soesterberg zijn contacten
gerealiseerd die wellicht op korte termijn
zullen leiden tot de realisatie van een
wapententoonstelling aan boord. Met
name Piet Gardenier is hier druk mee
bezig.

Toekomst Museum Buffel en taak en
verantwoordelijkheden Raad van
Toezicht Buffel ( RvT)
Zoals een ieder zal begrijpen is het
museum zijn een zaak die veel inzet en
verantwoordelijkheid vraagt. Zorg dragen
voor een verantwoorde museumcollectie.
Te denken valt aan beheer, uitbreiding en
verzorging. Ons schip zelf is daarvan het
belangrijkste onderdeel. Als bestuur hopen
we dat deze winter gestart kan worden
met het aanbrengen van een nieuw
buitendek over het oude heen. Financieel
hadden we dat bijna rond. Helaas zijn de
kosten van de benodigde materialen door
de oorlog tussen Rusland en Oekraïne
verdubbeld waardoor opnieuw beroep
moet worden gedaan op sponsoren en
nieuwe financiers. Om dat te kunnen
realiseren vinden wij het als huidig bestuur
absoluut noodzakelijk dat een nieuw
adequaat bestuur voor ons museum wordt
gevonden.
Zoals bekend zijn wij tot op de dag van
heden een enthousiaste vrijwilligersgroep
die grotendeels nog steeds uit de mensen
bestaat die in 2013 aantrad. Daarom
spreken we vaak over ons schip.
Het is om die reden dat wij als bestuur
vinden dat het benoemen van een nieuw
bestuur een zaak is van ons allen. Om die
reden hebben wij in het voorjaar een Raad
van Toezicht ingesteld waarvan o.a.
vrijwilligers deel van uit kunnen uitmaken
en zo hun stem kunnen doen gelden.
Statutair is deze Raad belast met het
vinden en benoemen van een nieuw
bestuur.
(vervolg op pagina 3)
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“Van het bestuur”

Uiteraard daarbij geholpen door het huidige bestuur. Behalve vrijwilligers kunnen ook
deskundigen van buitenaf in die Raad zitting nemen. Dat is zelfs heel wenselijk. De
opbouw van de Raad van Toezicht is op dit moment in gang. Voorzitter is Piet Hillebrand.
Als bestuur willen wij op jullie een dringend beroep doen om je als lid van die RvT aan te
melden. Alleen op die manier kun je in de ontwikkelingen een stem hebben. Neem dus
contact op met Piet Hillebrand.
Nieuwe vrijwilligers noodzakelijk
Om ons museum in stand te kunnen houden zijn nieuwe vrijwilligers noodzakelijk. Deze
winter willen wij als bestuur daar op constructieve wijze aandacht aan schenken. Op 7
september is voor erfgoedinstellingen een training verzorgd over de wijze waarop dat goed
kan worden georganiseerd.
De organisatie is in handen van het “Erfgoedhuis Zuid Holland.” Het is een training die uit
meerdere dagen bestaat en de eerste dag is de Buffel cursusplaats. Als bestuur hopen wij
met deze training nieuwe middelen aangereikt te krijgen waardor een goede werving kan
plaats vinden. Zoals wij allen uit ervaring weten zijn er vele (leuke) klussen aan boord te
doen. We hebben deze zomer al enkele nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen die gelijk
stevig aan “de bak” zijn gegaan. Mocht jullie in jullie vrienden/kennissenkring mensen
kennen die wellicht ook vrijwilliger op de Buffel zouden willen worden nodig die dan uit voor
een kennismaking. Over het hoe en wat kun je contact opnemen met Ed Wijbrands.
Tom Wensink
Voorzitter
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“Ontruimingsoefening Buffel”
Beste Buffelaars het is door tal van redenen al weer een tijd geleden dat wij
aan boord van de Buffel een ontruimingsoefening gedraaid hebben. Om onze
veiligheid procedures te testen wordt in oktober of november een oefening
gepland. Deze oefening staat onder supervisie van Jan Langedoen en Piet
Hillebrand (onze veiligheidsexperts) en zal naar alle waarschijnlijkheid tijdens
het "koffie-uurtje" gehouden worden.
Lees, als voorbereiding en geheugensteun, de ontruimingsprocedures met
vluchtplan aandachtig door om de oefening zo effectief mogelijk te laten
verlopen.
Graag u aller support!
Met vriendelijke groeten, E.Wijbrands.
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Hoog aan de wind
Een genietende en blijvende verslaving,
is het zeilen hoog aan de wind
Een melodieus zingende verstaging,
raakt de bariton in mij, en maakt mij goed gezind
Ben haast geneigd om mee te gaan zingen,
met mijn scheepje als bas, en als tenor de wind
Ik kan mijzelf haast niet bedwingen,
terwijl mijn schip zich hellend, op één oor bevindt
Met de ”Tell-tales” strak in het horizontale lijntje,
en het grootzeil licht killend achter de mast
Weet ik, en dat is geen geintje,
dat ik hoog aan de wind vaar, en tevens goed gebrast
De fok staat er mooi bij, als een plaatje,
goed doorgezet en met een strakke snuit
Geeft zo met het grootzeil, een spleet, een wind loos-gaatje,
en trekt als een jonge hond de boot vooruit
Met de helmstok in mijn handen,
voel ik aan de druk op het roer
Dat ik op die hoogte zal belanden,
waar ik overstag moet met bravour
Met het overstag gaan in het verschiet,
klaar ik de schoten in een lopende lus
Dit voorbereidend werk is nodig, en vooral niet
iets volkomen overbodigs doen dus
Klaar om te wenden ? Ja, ruimte genoeg !
Ree !, te boord gaat de helmstok, Zet de schoten weer door !
Het scheepje dat luistert en accelereert over de nieuwe boeg
en zeilt dan prinsheerlijk hellend, maar wel... op het andere
oor.
Dichter: Barend van Horssen
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De haven van Hellevoetsluis is op 6 juli 1667 de plek waar zeeheld Michiel de
Ruyter zijn ultieme oorlogsbuit binnensleept:
het Engelse vlaggenschip The Royal Charles.
Michiel de Ruyter vertrekt elk voorjaar met de
vloot vanuit Hellevoetsluis om de Republiek te
beschermen. Hellevoetsluis fungeert als
voorhaven van Rotterdam. Die stad is door het
verzanden van de Maas slecht bereikbaar.
Een deel van de oorlogsvloot ligt in de
zeventiende eeuw 's winters afgemeerd in
Hellevoetsluis. Het onderhoud aan de vloot zorgt voor werkgelegenheid voor de
300 inwoners die het dorp dan nog telt.
Bob Benschop van het ”Streekarchief Voorne-Putten: "Met zijn vlaggenschip De
Zeven Provinciën vertrekt De Ruyter naar open zee om onder meer de Engelsen te
bevechten. De Republiek beschikt over een enorme handelsvloot die heel veel
winst oplevert. De Engelsen zijn jaloers."

Treiteren
Oliver Cromwell heeft na een burgeroorlog de macht gegrepen in Engeland en hij
wil het Hollandse monopolie doorbreken. Hij laat schepen bouwen en begint de
Nederlanders flink te treiteren.
Zo bepaalt Cromwell via de Akte van Navigatie dat de Engelsen de baas zijn op de
Noordzee. Hij laat Nederlandse schepen controleren en neemt te pas en te onpas
lading in beslag. Bovendien eist hij dat bij ontmoetingen op zee de Nederlandse
schepen bij wijze van groet als eerste hun vlag moeten laten zakken.

Maarten Tromp
In 1652 breekt de Eerste Engelse Oorlog uit als zeeheld Maarten Tromp weigert zijn
vlag te laten zakken voor een vloot Engelsen. Die oorlog loopt voor de Republiek
slecht af. Er worden zware verliezen geleden en de economie krijgt klappen door
(vervolg op pagina 7)
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een Engelse blokkade van de haven.Tot overmaat van ramp sneuvelt Tromp in augustus
1653 tijdens de Slag bij Ter Heijde. In 1654 wordt vrede gesloten met het Verdrag van
Westminster, maar de rivaliteit tussen de twee landen blijft.

De Eendragt
Ruim tien jaar later volgt de Tweede Engelse Oorlog. Die bestaat uit een aantal zeeslagen.
De eerste is op 13 juni 1665 bij Lowestoft. Het Engelse vlaggenschip The Royal Charles
raakt daar in gevecht met De Eendragt van admiraal Jacob van Wassenaar Obdam. De
kruitkamer van De Eendragt vat vlam, waarna het Nederlandse vlaggenschip ontploft.
Michiel de Ruyter wordt op 11 augustus 1665 benoemd tot opperbevelhebber van de
vloot en hij krijgt De Zeven Provinciën als vlaggenschip. Bijna een jaar later, op 4 augustus
1666 komt het tot een tweegevecht tussen De Zeven Provinciën en The Royal Charles. De
Ruyter delft het onderspit en trekt zich terug.
The Royal Charles wint verschillende zeeslagen van de Nederlanders maar toch willen de
Engelsen de oorlog beëindigen. Ze hebben geldgebrek, er woedt een pestepidemie in
Londen en een enorme brand verwoest een deel van de stad.
De Republiek vindt het maar niks dat de Engelsen het laten afweten op zee op het
moment dat de oorlogsvloot van De Ruyter op het hoogtepunt van haar macht is. Om de
Engelsen tot serieuze onderhandelingen te dwingen, volgt de opdracht op een aanval op
de kust uit te voeren.

Tocht naar Chatham
Die aanval is bekend geworden onder de naam 'De Tocht naar Chatham'. Chatham is het
Hellevoetsluis van Engeland, de oorlogsvloot ligt er afgemeerd. Begin juni 1667 koerst de
Nederlandse vloot richting Engeland. Vanaf 19 juni vaart het eskader steeds verder de
Theems op. Via een zijrivier wordt
Chatham bereikt.
De aanval is op 22 juni 1667. Een deel van
de Engelse schepen wordt in brand
gestoken, een ander deel veroverd. Het
hoogtepunt is de verovering van het
(vervolg op pagina 8)
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pronkstuk van de Engelse marine:
The Royal Charles.
De overwinning in Chatham
versnelt de onderhandelingen
over vrede. In augustus 1667
wordt een overeenkomst gesloten
waarbij de Akte van Navigatie
wordt afgezwakt.

Royal Charles in
Hellevoetsluis
De buit wordt naar de Republiek gesleept en The Royal Charles komt op 6 juli 1667
de haven van Hellevoetsluis binnen. Het schip wordt een bezienswaardigheid en
zorgt voor een stroom toeristen. Dat levert Hellevoetsluis flink wat geld op.
The Royal Charles blijft tot 1673 in Hellevoetsluis liggen. Op een gegeven moment
levert het vooral hinder op. Engelse reizigers die in de haven van Hellevoetsluis
aankomen met de pakketboot (de dienst die twee keer per week vaart tussen
beide landen voor post, goederen en passagiers) worden steeds met de voor hen
pijnlijke gebeurtenis geconfronteerd.
De spiegel van het schip moet aangepast worden en ook andere
herkenningstekens moeten eraf. Ook de masten worden afgezaagd en het schip
wordt verplaatst naar achter in de haven. Uiteindelijk wordt op 14 maart 1673 de
beslissing genomen om The Royal Charles te slopen.

Rijksmuseum
De Staten Generaal geven de opdracht om het schip te verkopen aan de hoogste
bieder, met uitzondering van de spiegel. Die moet voor het vaderland bewaard
blijven. The Royal Charles levert vijfduizend gulden op.

(vervolg op pagina 9)
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Bob Benschop: "De spiegel met het wapenbord blijft tot 1816 op een zolder in
Hellevoetsluis liggen". Daarna gaat het naar Rotterdam om uiteindelijk in de
collectie van het Rijksmuseum te belanden.
Hellevoetsluis heeft de komst 350 jaar geleden van The Royal Charles, op 24 juni tot en
met 2 juli 2017 herdacht.

De Royal Charles
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Ed Wijbrands

“Barang”
Goederen, bagage, spullen
“Derde baal”
Matroos in de stand van derde klasse.
“Drijfijs”
Stukjes spekvet die in de erwtensoep drijven.

Enorme schilderklus aan romp Buffel - Ed Wijbrands
Na een lange periode van bikken, schrapen, schuren en schilderen ligt de Buffel er weer
"spic and span" bij. De buitenzijde van het schip is grondig onder handen genomen
door Leen, die bijna in zijn eentje deze grote klus heeft geklaard. Het resultaat mag er
dan ook zijn, (zie foto). De romp is voorzien van meerdere lagen twee componenten
coating die door bevriende verfexperts is geadviseerd en door onze verfsponsor
belangeloos ter beschikking is gesteld. De schilderklus is veilig uitgevoerd conform de
afspraken die hierover met DCMR zijn gemaakt. Veel dank is verschuldigd aan alle
vrijwilligers die hard werken aan het onderhoud en schoonmaken van schip en
inventaris, o.a. de teakhouten koekoeken (achter de brug) die er weer glanzend en als
nieuw uit zien.
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door Hans de Klerck

Wachtschip Willemsoord

Buffels Praathuis

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

De wat oudere Nieuwediepers onder ons
weten vast nog wel dat er een Wachtschip
van de marine voor het KIM lag zoals
bijvoorbeeld de Hertog Hendrik en de
Neptunus. Het Wachtschip heette vooral
een voorbeeld schip te zijn, met orde,
regel en tucht, zodat de vlag van de
schout-bij-nacht met ere in de top
wapperde. En verder was er veel
ceremonie met natuurlijk eeuwenoude
marinetradities zoals de saluutschoten.
Vooral in de 19de eeuw was er altijd wel
een reden om regelmatig de donderende
saluutschoten over het Nieuwediep te
laten klinken. Want als bijvoorbeeld het
oefeneskader op de rede ten anker ging
werden met het Wachtschip de
gebruikelijke saluutschoten gewisseld. En
als een schip voor een reis vertrok of als
een schip weer op de rede van het
Marsdiep thuisvoer of bij hoog bezoek;

In die periode was het Wachtschip een
houten schip, een oud fregat en
afgetuigd. Het werd gebruikt als
depotschip voor diensten aan de wal.
Sic transit gloria mundi: het fiere fregat,
dat ooit over de zeeën voer ter ere van
de Nederlandse Marine, en dat, volledig
opgetuigd, ooit een schilderachtige
aanblik heeft opgeleverd.
Later hebben dat soort fraaie schepen
plaats moeten maken voor de toen
moderne, veel minder schilderachtige
pantserschepen. Maar dat moderne gaf
aan boord weer een enorme
vooruitgang aan ruimte. In die tijd
stond op de kade een klein houten
gebouwtje waarin de toestellen stonden
voor de telegrafie zonder draad zoals
die toen werden genoemd, men seinde
"door de lucht", met het Wachtschip te
Amsterdam.

altijd waren er wel saluutschoten te
horen.

(vervolg op pagina 13)
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door Hans de Klerck

een houten schip wel minder gehorig
was en de temperatuur gelijkmatiger

Buffels Praathuis

bleef, want hout geleidt warmte slecht,

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

ijzer doet dit wel. Maar in een ijzeren
Wachtschip waren meer licht en
luchtopeningen, maar dat schip was
weer eerder vochtiger en dat vocht

Het houten wachtschip Hr.Ms.Neptunus op de
vertrouwde ligplaats in de haven ter hoogte van het

bleef in het schip, als er niet
geventileerd werd. In ieder geval, het

Koninklijke Instituut voor de marine

nieuwe Wachtschip Adolf Hertog van

(foto uit circa 1900)

Nassau had een fraaie kajuit voor de

In de 19de eeuw markeerde april 1879
een einde van een tijdperk in de
geschiedenis van de Koninklijke Marine
want Zr. Ms. Wachtschip Kortenaer ging
naar de sloop en werd vervangen door Zr.
Ms. fregat met stoomvermogen Adolf
Hertog van Nassau. Het einde van een
tijdperk, want de Kortenaer was het
laatste linieschip van de marine, een
monument van vergane glorie. Het was
natuurlijk goed dat de houten
wachtschepen verdwenen. Met hun
ongezonde lage verdiepingen, en het hout
dat aan rotting onderhevig was en met
het moeilijk te verwijderen ruimwater dat
zo makkelijk in het hout drong. Hoewel

commandant, een krijgsraadkamer,
acht hutten voor de officieren en drie
verblijven voor de wel meer dan
honderd onderofficieren, verder waren
er verblijven voor aspirantadministrateurs en voor jongens,
lichtmatrozen en machinisten.
Maar hoe goed ook ingericht, het bleef
een gebrekkige imitatie van een verblijf
of kazerne aan de wal. Een schip,
onttrokken aan de dienst, en daarna tot
Wachtschip ingericht was op zich zelf
uniek. Maar het gebrek aan ruimte
bleef bestaan, met slechte ventilatie in
de diverse ruimten, het gebruik van
privaten op het schip, het niet kunnen

(vervolg op pagina 14)
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door Hans de Klerck

luchten van kooigoederen, het niet kunnen

Buffels Praathuis

waarnemen
daglicht,
gemis aan
(Uit
een tijd dat devan
kassa
nog op dehet
wal stond…..)

Bij koninklijk besluit van 30 augustus
1892 werd bepaald dat met ingang van

behoorlijke verlichting door de verlichting

1 oktober 1892, de commandant van

met lantaarns en kaarsen, en warmte door

het Wachtschip te Willemsoord belast

kolenstook, en het moeilijk schoonhouden

zal zijn met de betrekking van

van de grillig gevormde verblijven en

havenmeester der marine te Den

bergplaatsen. Zo ontstonden allerlei

Helder. Het traktement voor hem werd

situaties als een vlot naast het schip om

vastgesteld op f 2300,- gulden per jaar.

zich in de openlucht te reinigen,

Tevens werd bepaald dat de functie van

provoosten aan de wal, en het gemis van

eerste havenwachter met ingang van

een exercitieplaats. Voor de manschappen

genoemde datum verviel en werd

was het grootste gemis een eigen kantine.

vervangen door die van adjuncthavenmeester.
Bron: Aan boord alles wel.
Den Helder en de Koninklijke Zeemacht in
de periode 1850-1915
Helderse Historische vereniging

Wachtschip Hr.Ms. Neptunus in de jaren 1960.
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