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Van de redactie
Beste Buffelaars,
Hierbij sturen we weer, dankzij jullie bijdragen, een goed gevulde
“Buffel Nieuwsbrief”
Het is fijn om te lezen dat de cursus “Beeldsnijden” een vervolg krijgt.
Zie pagina 4.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat het organiseren van kinderfeestjes heel
veel voldoening geeft. Lees het artikel van Carin op pagina 2, en wie weet word
je net zo enthousiast als ik.
Jullie bijdragen voor de nieuwsbrieven blijven welkom op:
buffel-nieuwsbrief@engelblik.nl
Hartelijke groet,
Corrie Engelblik
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Kinderfeestjes op de Buffel
Beste collega-vrijwilligers.
We zijn allemaal lekker bezig op ‘onze’ Buffel. De één steekt vele uren in
onderhoud, de ander zet zich in om het gasten naar de zin te maken, en weer
anderen vinden het heerlijk om rondleidingen te geven. Allemaal belangrijke taken
die de naamsbekendheid van de Buffel zeker ten goede komen.
Ik weet niet of het een ‘ondergeschoven kindje’ is, maar er worden ook best veel
kinderfeestjes gegeven. De werkgroep die de kinderfeestjes verzorgt bestaat uit
een vaste groep vrijwilligers. Ook daarbij zijn de taken op min of meer natuurlijke
wijze verdeeld. De één weet precies welke spelletjes op welke locaties opgebouwd
moeten worden, de ander is een kei in hoe je lekkere pannenkoeken of patatjes
voor de kinderen moet maken. Kortom: het organiseren van de kinderfeestjes
loopt als een geoliede machine.
En toch…. Zouden wij het fijn vinden als er een paar nieuwe mensen bij de
werkgroep voor de kinderfeestjes zouden willen aansluiten. Er worden steeds meer
kinderfeestjes aangevraagd, maar omdat de werkgroep niet al te
groot is, zijn het vaak dezelfde mensen die zich inroosteren om de bij
de feestjes te assisteren.
(vervolg op pagina 3)
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Vind je het leuk om kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar een onvergetelijke verjaardag
te geven; kun je je inleven in de piraten-fantasiewereld van de kinderen; ben je
opgewassen tegen luidruchtige piraten (of soms verlegen kindjes die eigenlijk niet
durven); en lijkt het je wat om samen met de andere werkgroepleden een gezellige
middag te hebben, meld je dan aan bij de werkgroep ‘Kinderfeestjes Op De Buffel’.
Alle kinderfeestjes die in de komende tijd geboekt zijn staan in Toprooster. Je bent van
harte welkom om eerst even de kat uit de boom (ofwel de papagaai uit het kraaiennest)
te kijken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ondergetekende.
Carin Ottevanger
Organisator kinderfeestjes
Tel. 0181-337467
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Ook in 2023 gaan we verder met de Workshops
Beeldsnijden.
Wim Vuijk en Koos Wuijster zijn t/m maart elke maandag
geïnteresseerden aan het opleiden in de kunst van het
beeldsnijden. Houtbeeldsnijden is een bijzondere bezigheid, die meerdere
zintuigen aanspreekt.
We zijn i.v.m. de hoge energiekosten naar de maandag gegaan. De bedoeling is om in
april weer naar de woensdagmiddag terug te gaan. Omdat het op het Tussendek is,
hebben de onderhoudsploeg en de beeldsnijders geen last van elkaar. Het is zelfs
heel gezellig en regelmatig zie je een vrijwilliger even langs komen om te kijken welk
werkstuk nu weer gemaakt wordt.
Er kunnen per maand 2 a 4 personen deel nemen aan de workshop. Gelukkig zijn er
ook voor 2023 geïnteresseerden en heeft men éénmaal de smaak te pakken, dan
komt men zelfs terug voor een wat moeilijker vervolg, namelijk het hout in drie
dimensies bewerken.
Met dank aan Wim en
Koos voor de goede
zorgen en het
overbrengen van dit
oude ambacht, dat zeker
niet verloren mag gaan.
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In 2021 is de werkgroep Museum Buffel door enkele enthousiaste vrijwilligers opgericht
om o.a. te proberen om officieel in het Museumregister Nederland te komen. Dat is
gelukt: op 1 april 2022 heeft de Buffel de status van officieel Museum gekregen.
Apentrots zijn we. Samen met het Brandweermuseum zijn we de enige twee erkende
musea in Hellevoetsluis.
Nu de museum jaarkaart geldig is, hebben al heel wat mensen met deze kaart de Buffel
bezocht en velen komen vaak terug. (entree gratis)
Er zijn nog meer voordelen: diverse musea zijn nu bereid om mooie stukken in bruikleen
te geven.
Op donderdag 3 november jl. mochten we bij het Maritiem Museum in Rotterdam een
schenking ophalen van een dwarsdoorsnede van het Buffelkanon. Nu nog een mooi
plekje vinden bij de kanons, wat
waarschijnlijk inhoudt, dat we daar wat
gaan verplaatsen.
Op het moment is Piet Gardenier druk
bezig om via het Nationaal Militair
Museum Soesterberg in Soest
handvuurwapens in bruikleen te
krijgen. Kan wel zeggen dat gaat niet
zomaar, we moeten aan heel wat
regels/eisen voldoen.
De werkgroep Museum Buffel wil volgend jaar een tentoonstelling realiseren op het
tussendek over “bewapening op de Buffel”.
Even voorstellen: de werkgroep bestaat uit Tom Wensink, Ed Wijbrands, Piet Gardenier,
Ronald Westmaas, Henk van de Ruit en Will Wiegel.
Er is nog genoeg werk te doen. We hopen in april 2023 de expositie rond te hebben.
Namens de werkgroep Museum,
Will Wiegel
Wil je helpen, geef het door via

info@debuffel.nl
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Cursus ‘Welkom aan boord in Hellevoetsluis’
Deze cursus, in 5 sessies verzorgd door het ‘Erfgoedhuis Zuid-Holland’, had als doel
om vrijwilligers enthousiast te maken en te houden voor een vrijwilligersorganisatie.
Vanuit de Buffel hebben 4 deelnemers de cursus gevolgd, t.w. Tom Wensink, Will
Wiegel Piet Hillebrand en ikzelf. Dit deden wij samen met onze collega’s van de
“Vestingwerken” en “Fortresse Holland”.
De inhoud van de cursus
was “to the point” en
verschafte ons
verschillende inzichten en
handvatten om ons
vrijwilligersbeleid en
organisatie te verbeteren.
Bovendien kunnen de
deelnemende organisaties
gebruik maken van
verschillende services van
het ‘Erfgoedhuis’ zo als
promotie, vacaturebank,
handige informatie folders
(factsheets) en diverse
e-learning modules, etc.
Voor alle vrijwilligers een aanrader om de website; https://www.erfgoedhuis-zh.nl te
openen waar je heel veel nuttige informatie kunt vinden om je rol binnen onze
vrijwilligersorganisatie te ondersteunen. Bovendien staan een aantal nuttige cursus
brochures op onze website onder het kopje “info tbv buffelaars” onder de titel “Cursus
Erfgoedhuis Zuid-Holland”

Ed Wijbrands
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Naar aanleiding van het Ketelbinkie/Kruitloper project aan boord van de Buffel moet
ik meermalen denken aan mijn favoriete smartlap “de straatjongen uit Rotterdam”,
beter bekend als “Ketelbinkie” De tekst is geschreven in 1942 door Anton Beuving
(pseudoniem voor Anton Pieter Arie Oliemans) op de muziek van Jan Vogel.
“Ketelbinkie” werd voor het eerst uitgevoerd door Frans van Schaik, ook wel
aangeduid als de ‘Zingende Zwerver’, die er zoveel succes mee had dat hij het
nummer permanent in zijn repertoire opnam. Van Schaik heeft het lied in zijn
muzikale loopbaan vijf keer opgenomen voor een plaatuitgave. De eerste opname
was in april 1943 met Cor Steyn achter het orgel van het City Theater in Amsterdam.
Ik zelf vind dat dit lied “ de moeder aller (maritieme) smartlappen” is en bij voorkeur
gezongen moet worden door Rotterdamse artiesten zo als b.v. Gerard Cox en Sjoerd
Pleijsier maar ook door shantykoor “3XNiks”.
Het lied gaat over een niet bij naam genoemde
scheepsjongen (ketelbink) die voor de eerste keer op een
schip aangemonsterd is en bij het uitvaren afscheid neemt
van zijn moeder aan de kade. Het wordt meteen zijn laatste
reis; aan het eind van het lied krijgt hij een zeemansgraf.
In de tekst beschreef Beuving de belevenissen uit zijn
jeugd, op de grote vaart, dit gezien door de ogen van een
der bemanningsleden. Alleen het slot, waarin “Ketelbinkie”
komt te overlijden, is verzonnen. In het lied komen nogal
wat
zeemanstermen
voor die inmiddels
verouderd en
daarmee niet meer algemeen bekend zijn.
Zo is “foc’sle” (uitspraak: foksel) een
verbastering van het Engelse “forecastle”
ofwel “vooronder”, voor in het schip waar
vroeger de matrozen sliepen. De schoot-an
waar de tekst melding van maakt was een
soort jenever die werd gemaakt volgens een
oud recept van de VOC. “In zeildoek en met
‘roosterbaren’ werd hij die dag op ‘t luik

- vervolg op pagina 8
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gezet”. Dat was de gebruikelijke wijze waarop op zee een uitvaart plaats vond. De
overledene werd in zeildoek gewikkeld en daarbij werden oude, niet meer gebruikte
‘roosterbaren’ mee gewikkeld, die dienden ter verzwaring van de overledene, zodat
het lichaam niet meer boven water zou komen. ‘Roosterbaren’ zijn de dikke metalen
platen die met velen naast elkaar gelegen tezamen het vuurrooster van een
stoomketel vormen. Tenslotte werd de overledene op een luik gelegd dat door de
bemanning werd vastgehouden. De kapitein sprak een woord of gebed en daarna
volgde het “Eén, twee, drie, in Godsnaam” en daarop tilde de bemanning het luik
omhoog, zodat de overledene eraf gleed en in zee viel.
De eerste regel luidt: ´toen wij van Rotterdam vertrokken´ en niet ´toen wij uit
Rotterdam vertrokken´. Rotterdam was de thuishaven van het schip en ´van
Rotterdam vertrekken´ geeft aan dat het schip daar ook weer gaat terugkeren.
Aan boord van een groot schip waren meerdere scheepsjongens die hand-enspandiensten verrichtten. Dit waren doorgaans jongens van 11-12 jaar, maar nooit
ouder dan zeventien. Het waren jongens uit de armste gezinnen, die tegen kost en
inwoning en een minimale gage hun werk dienden te doen en in het beste geval een
vak leerden en konden doorstromen naar een betere baan aan boord. Het leven aan
boord was zwaar en de scheepsjongens moesten keihard werken in erbarmelijke
omstandigheden. Vrachtschepen op de grote
vaart waren vaak langdurig op zee, zonder een
haven aan te doen.
Het woord ketelbink is opgebouwd uit (koffie)ketel
en bink, dat stoere knul betekent. Een ketelbink is
dan ook een scheepsjongen, die de zeelieden
van koffie voorziet. Pauzes waren er niet of
nauwelijks, dus de ketelbink moest vanuit de
kombuis met een ketel door het schip lopen om
de manschappen ter plekke van koffie te
voorzien. Het gebruik van het woord ´ketelbink´ in
het lied ´De Straatjongen uit Rotterdam´ is
mogelijk de eerste schriftelijke vermelding van het
woord, maar in het scheepsjargon werd het woord
vermoedelijk al heel lang voor die tijd gebruikt.
- vervolg op pagina 9
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Standbeeld
Op de kade bij het Buizenpark (Katendrecht) in Rotterdam staat sinds 1994 een
standbeeld van Ketelbinkie, in 1973 ontworpen door de Rotterdamse kunstenaar Huib
Noorlander, op initiatief van de Nederlandse Hartstichting ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van de Holland-Amerika Lijn. Dit beeld stond oorspronkelijk op de
Wilhelminakade. Een tweede standbeeld van Ketelbinkie staat sinds 1998 in het Maritiem
Museum aan de Leuvehaven in Rotterdam. Ook dit
beeldje is door Huib Noorlander gemaakt.

Maritiem museum Rotterdam

Katendrecht

Bron Wikimedia

Toen wij van Rotterdam vertrokken, Met de Edam, een ouwe schuit met kakkerlakken
in de midscheeps en rattennesten in het vooruit
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Uit het leven van zusterschepen van Zr. Ms. Buffel
Buffels Praathuis

Zr. Ms. Van Galen

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

De Van Galen als wachtschip in Hellevoetsluis vanaf 1896 tot 1919

Het Schip
Schroefstoomschip 1ste klasse, vanaf 1893 korvet. Van hout gebouwd. Op stapel gezet 1902-1868 op de Rijkswerf te Amsterdam, te water gelaten op 09-07-1872. In 1875 naar
Rijkswerf Willemsoord gebracht en daar afgetimmerd en getuigd, waarna in de reserve. In
dienst gesteld op 01-04-1876. Afmetingen: l. 69,5 m, br. 12,74 m, dg. 5,56 m, tonnage 2160
ton. Bemanning: 225. Stoomvermogen 700 pk, waarmee 10 knopen snelheid kon worden
bereikt. Bewapening: 4 kanons van 16 cm, 8 kanons van 12 cm. Het kon twee dwars
spartorpedo's voeren. Vanaf 1886 was het schip uitgerust met 10 kanons van 12 cm.
Op 3 juni 1876 vertrok het schip onder commandant H.P. van Boneval Faure voor zijn eerste
reis vanaf de rede van Texel naar West Indië. De Van Galen voer vanaf begin 1888
verscheidene malen naar Oost-Indië heen en weer voor het aflossen van bemanningen. Het
schip werd in 1893 afgekeurd en daarna in Den Helder bij de werf de Lastdrager omgebouwd
tot wachtschip voor Hellevoetsluis. Het schip is in 1920 gesloopt.
Saluutschoten
Vroeger werd er aardig wat afgeknald op de rede van Den Helder. Tegenwoordig is dat een
stuk minder geworden, alleen bij Fort Erfprins wordt nog wel eens met luchtdoelgeschut
geschoten. Op 5 januari 1888 echter vertrok de Van Galen met 270 opvarenden van de rede
van Texel op weg naar Batavia via Kaap de Goede Hoop. Na het anker opgaan werd de vlag
van de Schout-bij-nacht, commandant Zeemacht te Willemsoord, gegroet met 13 schoten. Dit

- vervolg op pagina 11
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werd met een gelijk aantal vanaf het Wachtschip beantwoord. Was het een Vice-admiraal
geweest dan had men een saluut van 15 schoten gegeven. Een aan boord komende
consul echter had maar recht op 9 saluutschoten.
Buffels
Praathuis
Bij aankomst
in Kaapstad werd het Engelse gezag begroet met 21 saluutschoten. Er lagen
(Uit een tijd dat de kassa nog op de wal stond…..)
echter ook Engelse oorlogsschepen en een van hen had de Schout-bij-nacht vlag in top,
dus dit werd ook nog eens begroet met 13 schoten. En dit alles werd dan met gelijke
schoten beantwoord.
Het woord geluidsoverlast bestond toen nog niet. Toen de Van Galen in Kaapstad lag,
kwam het bericht door dat de Duitse Keizer was overleden. Dat kostte een hoop buskruit,
want 's morgens om 08:00 uur werd met tussenpozen een saluut van 66 schoten gegeven.
Hierna werden alle ra's gekruist en de vlaggen halfstok gehangen. Om 12:00 uur werden
de ra's weer vierkant gebrast en werden 33 saluutschoten gegeven. Dit werd niet alleen
gedaan door het daar aanwezige Duitse oorlogsschip Môwe, maar ook door de Van Galen
en de daar aanwezige Engelse vloot.
Bakkerij
Tijdens de reis naar Batavia in 1880 had men waarschijnlijk voor het eerst een bakkerij
aan boord. Hoewel maar één maal per week vers brood werd gebakken was dit een groot
succes. Minder succesvol was de plaats van de bakkerij. Deze was n.l. dicht tegen de
machinekamer aan, waardoor als er brood gebakken werd, het in de machinekamer ter
hoogte van de bakkerij ontzettend heet werd. De bakkerij was ook nogal dicht tegen het
verblijf van de machinisten gebouwd zodat deze het tijdens het bakken niet in hun verblijf
konden uithouden. De commandant verzocht dan ook om een en ander te isoleren tegen
de warmte.
Snert
In zijn reisrapport klaagt Kapitein ter Zee J. Loots enigszins over het voedsel aan boord.
Volgens hem was de kwaliteit uitstekend, maar hij vond vijfmaal in de week snert toch wel
te veel van het goede, en dat tijdens de reis van wel 62 dagen naar Kaapstad. Gebrek aan
wind zullen ze tijdens de reis in ieder geval niet hebben gehad.
Doden en zieken aan boord
Tijdens de aflosreizen naar en van Oost Indië vielen er regelmatig doden. Op een van
deze reizen overleed een 2e machinist aan een hartprobleem. Twee dagen later werd het
lijk onder het uitspreken van 'één, twee, drie, in Gods naam", aan de golven toevertrouwd.

- vervolg op pagina 12
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Verder op de reis overleed een matroos 1 e klas ten gevolge van longontsteking. Ook hij
werd twee dagen later met de gebruikelijke eer overboord gezet. Op een andere reis
overleed een lichtmatroos van 17 aan longtering. Ook viel er een matroos uit het want.
Buffels Praathuis
Hij tijd
was
6 juni
1893 kwam de Van Galen na zijn laatste reis naar Indië
(Uit een
datop
deslag
kassadood.
nog opOp
de wal
stond…..)
de Rede van Texel op met een groot aantal bemanningsleden, die leden aan beri-beri,
een ziekte die veel voorkwam in de Oost en een gebrek was aan vitamine B1. De
bemanningsleden kwamen van andere schepen en hadden een torn van 3 jaar in Indië
gemaakt. Ook tijdens deze reis overleden twee personen, o.a. aan malaria.
Beri-beri
Beri-beri is Singalees voor "ik kan niet". De ziekte komt voornamelijk voor in de tropen.
Daar wordt veel gepelde rijst gegeten en dat voedsel bevat bijna geen vitamine B1. In de
Westerse landen komt het nog wel eens voor bij alcoholisten. Brood en aardappelen
bevatten een overvloed aan vitamine B1. Symptomen: de spieren verzwakken en men
krijgt een onregelmatige hartslag.
Uitgesteld vertrek
In de 19e eeuw was vertrekken uit de haven van Den Helder voor grote schepen niet op
elk tijdstip mogelijk. Op het tijdstip van hoogwater stond er geen stroom in de haven,
zodat dit de meest gunstige tijd was om uit te varen. Maar als het weer dan ook nog
tegen zat kon het wel eens dagen duren voor men weg kwam. Dit overkwam de Van
Galen toen zij op 21 november 1888 wilde vertrekken naar Batavia. Het schip was
geïnspecteerd door de Schout-bij-nacht, maar het weer was niet best en het moment van
stil water viel pas laat in de middag. Men besloot daarop te wachten tot de volgende dag.
De 22 ste werden al om 6 uur 's morgens de ketels opgestookt, maar om 8 uur begon de
barometer te dalen en begon de wind weer op te steken. Hierop werd besloten de vuren
in de ketels weer uit te halen en te wachten op beter weer. Pas op 27 november konden
de ketels weer worden opgestookt en werd naar de rede opgestoomd om te ankeren.
Op de 29 ste was de wind gunstig en besloot men het anker te hieuwen en kon de reis
naar Batavia aanvangen.
Uit: Aan boord alles wel. Den Helder en de Koninklijke Zeemacht in de periode 1850 1915
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“Boerenknoop”
Foutief gelegde knoop

“Bovenrol”
Aan boord geplaatst personeel dat niet tot de eigenlijke bemanning
behoort of welke niet op een functienummer is geplaatst.

“Degaussen”
Het opheffen van het scheepsmagnetisme
Ed Wijbrands

