
Foto 8. De'Batavia'al een heel stuk in de spanten. Let op de ongelilkmatige
verdeling van de samenstellende delen van de spanten.

Bataviaverhaal er enigszins verminkt zijn
uitgekomen. Daarom zijn hier nogmaals
de betreffende foto's 5,7,8 en 10 afge-
drukt. Het ging bij Foto 5 om details van
de constructie van de spiegel. bij Foto 8
en 10 om de onregelmatige verdeling van
de samenstellende delen van de spanten
als tegenstelling tot de regelmatige ver-
deling bij een Navy Board model, terwijl

het bij Foto 7 ging om de constructie van
de voorsteven op de kiel.
Zoals ik bij de aanvang van deze afleve-
ring opmerkte, richten mijn activiteiten
zich nu allereerst op het uittekenen van de
Batavia als model. Het is de bedoeling dat
voor de vakantietijd, dat is zo ongeveer bij
het uitkomen van dit nummer, de eerste
tekeningen bij het Tekeningen Archief

verkrijgbaar zullen zijn. Of dit is gelukt en
welke dat zijn, kunt u lezen in mijn redac-
tioneel op b12.319. Ter illustratie van mijn
inspanningen hierbij een reproduktie van
twee tekeningen uit de voorbereidende
fase, die terwijl ik dit schrijf deze fase al zo
goed als zijn gepasseerd.

(wordt vervolgd)

Foto 10. De 'ribbekast'van de 'Batavia'van binnen gezien.

Model van de brik "Diepzee"
Een zeilend chaÍter- en opleidingsschip

lk ben geen modelbouwer. Een artikel
van mijn hand is dan ook mogelijk een
vreemde eend in de bijt van dit blad dat,
zoals ik heb kunnen lezen, voornamelijk
gedreven en (biina) professionele model-
bouwers aan het woord laat. Toch wil ik
u, misschien juist als tegenhanger, ver-
slag doen van mijn puur amateuristische
inspanningen die tot de totstandkoming
van een scheepsmodel hebben geleid.

Zoals gezegd ben ik geen modelbouwer.
Het is min of meer toevallig dat ik een
model heb gemaakt. OÍ anders gezegd,
het was niet in eerste instantie de bedoe-
ling om een model te bouwen. Het maken
van een model was meer het logische ge-
volg en een uiting van mijn vergaande in-
teresse voor zeilschepen.
Door boeken als de Scheepjongens van
Bontekoe voelde ik mij als jongen al erg
aangetrokken tot zeilschepen en varen. lk
raakte steeds meer verslingerd aan de
zeilsport, zodat ik in ieder geval heb kun-
nen varen. Maar daarnaast bleef de hun-
kering naar grote zeilschepen. Vooral de
tijd van de klippers, de windjammers van
rond en na de eeuwwisseling, en de hui-
dige opleidingsschepen boeiden mij ui-
termatb. lk las veel over de schepen uit
die periode en kreeg zodoende inzicht in
de opbouw van de tuigage en het leven
aan boord. ln die tijd {ik spreek hier van
de jaren zestig) was er een vereniging die
er voor ijverde voor Nederland een groot
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ra-schip in de vaart te krijgen. Toen dat
maar niet lukte, wilde ik voor mezelÍ eens
op papier gaan zetten hoe ik vond dat
zo'n schip er uit moest komen te zien. Aan
de hand van het hoofdstuk scheepsteke-
ningen uit een van mijn watersportboe-
ken was ik in staat om een ontwerp te ma-
ken. Met behulp van dat ontwerp wilde ik
ook mijn liefde voor het grote zeilschip vi-
sualiseren. Dit ontwerp stamt uit 1966.
Hoewel ik in het ontwerp al mijn gevoel

had gelegd wat ik aan het schip mooi
vond, kreeg ik er toch niet een bevredi-
gend plaatje van. lk wilde mijn schip ook
echt zien.
Als onvermogend jongeling kon ik niet
anders dan er een model van maken. ln
1967 ben ik daar dan ook mee begonnen.
Een goed overzicht van wat daar allemaal
bij zou komen kijken had ik niet. Met
name in het stadium van de masten en de
ra's zou ik voor moeilijkheden komen te
staan, want ik kon niet solderen en ik had
nog nooit met metaal gewerkt. De ge-
dachte daaraan heb ik voor me uitgescho-
ven. lk zou dan wel zien. Figuurzagen kon
ik echter goed. Het maken van de romp
zou niet veel moeilijkheden moeten ople-
veren. En daar moest ik toch mee begin-
nen. Dus begon ik te zagen en nog eens te
zagen. Voor de kiel, die ik tot de waterlijn
liet doorlopen, gebruikte ik '10 mm multi-
plex, voor de spanten 4 mm triplex en
voor de huid 2 mm vliegtuigtriplex. Het
was een lust voor het oog toen het ge-

De bouw vordert al behoorliik.
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De mooie liinen van het schip zijn nu al zichtbaar Ook van achteren gezien.

raamte van spanten enz. in elkaar zat. Aan
dat geraamte kon je goed zien hoe de lij-
nen in het schip verliepen. lk vond het
jammer dat dat niet meer te zien was toen
eenmaal de huid er omheen zat.
Door omstandigheden heeft de bouw
toen tien jaar stilgelegen. Een ander huis,
kleine kinderen en vooral ruimtegebrek
waren daar de oorzaak van. Een eigen
werkplek kwam er pas weer in 1986 en ik
moest me weer helemaal opnieuw oriën-
teren. De romp met de diverse dekopbou-
wen was toen al klaar. Nu moest het dek
ingericht worden en dat was het moment
om uit te maken waar al het lopend en het
staande want aan dek zou moeten komen.
Hoewel ik wel vrist hoe de tuigage van
een vierkant getuigd schip was samenge-
steld, moest ik er toch een intensieve stu-
die aan wijden nu ik werkelijk zo'n tuigage
ging maken. Ook al omdat tuigvoorbeel-
den vaak van barken of volschepen zijn,
terwijl ik een brik bouwde. Een brik is een
tweemaster, aan beide masten vierkant
getuigd. lk moest bepalen wat de beno-
digde lijnen waren, hoe die van de zeilen
en de ra's via de masten naar het dek ge-
leid moesten worden, hoeveel en welke
blokken ik daarvoor nodig had, waar die
blokken moesten komen en waar de lij-
nen aan dek moesten komen. Aan de
hand daarvan kon ik een nagelbanken-
plan opmaken, gebaseerd op een vast-
staand systeem dat op alle vierkant ge-
tuigde zeilschepen gebruikelijk was en is.
lk kon nu ook een compleet dekinrich-
tingsplan maken, met alle uitrustingsstuk-
ken die ik nodig vond of die op zeilsche-
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pen gebruikelijk zijn. Alvorens aan de
masten te beginnen, moest alles uit dat
plan zijn uitgevoerd, want als ik eenmaal
aan de masten en met name aan het
staande want bezig zou zijn, zou het moei-
lijk zijn om erbij te kunnen als ik nog iets
aan dek zou moeten maken. ln dit sta-
dium heb ik ook het voorste gedeelte van
het grote dekhuis, via een 'chirurgische
ingreep' laten zakken. Het bleek dat die
opbouw aan de voorkant veel te massief
was en visueel niet paste.
Bij het inrichten van de dekopbouwen
was ik al toegekomen aan mijn eerste sol-
deerwerk. De voetreling aldaar was vrij
eenvoudig te solderen, evenals de ladder-
tjes die vanaf het dek toegang gaven tot
de dekopbouw. Bij de realisering van de
masten, de ra's en de verbindingen daar-
tussen (de rakken) werd het soldeerwerk
gecompliceerder, maar omdat de moei-
lijkheidsgraad daarbij slechts geleidelijk
toenam, heeft het solderen me geen
moeilijkheden opgeleverd, iets waar ik zo-
als gezegd, in eerste instantie tegenop
zag.
Het maken van de zeilen liep redelijk vlot,
terwijl het tuigen zelf vele malen sneller
verliep dan werd gedacht. Dat kwam om-
dat ik alles van te voren tot in de puntjes
had uitgedacht. Het was alleen een kwes-
tie van inscheren van de lijnen door de
daartoe van te voren aangebrachte lei-
ogen en blokken.
lnmiddels (juni 1990) is het model klaar.
En ik moet zeggen dat ik er zeer tevreden
over ben. lk heb nu een levensecht
prachtplaatje van een ra-getuigd zeil-

schip. En dat niet alleen. Het bezig zijn
met het ontwerp en met de bouw stelde
me in staat levensecht te "dromen", en
toch op een realistische manier bezig te
zijn met de grote zeilvaart. Vanaf het be-
gin voelde ik me aan boord van een echt
sch i p.
Al werkend aan mijn schip klom ik in ge-
dachten door het want, doekte de zeilen
op, oÍ stond aan het roer. lk voelde me
echt een jongen van Bontekoe. Het was
dan ook niet van belang hoe lang ik over
het model zou doen, als ik maar de sfeer
van de grote zeilschepen om me heen
voelde. De netto bouwtijd is dan ook der-
tien jaar geworden.
Enige tijd na het weer opnemen van de
bouw in 1986, kwam Sail Amsterdam in
het verschiet en ik stelde me zo voor dat
het prachtig zou zijn als mijn schip daar
op de een of andere manier zou kunnen
meevaren. lk heb er dan ook redelijk hard
aan getrokken om het schip op tijd klaar
te hebben. lk was er toen zo intensief mee
bezig dat, als ik me met de dagelijkse
kookwerkzaamheden thuis bezighield, mij
in de kombuis van zo'n groot schip waan-
de en door de patrijspoorten het doen en
laten aan dek gadesloeg, terwijl ik de
aardappels schilde.
ln die sfeer werkend, is het me gelukt het
schip en de tuigage in al hun onderdelen
op te bouwen tot een echt en compleet
zeilschip. Als er al moeilijkheden waren,
dan heb ik die overwonnen of ik heb ze
niet gezien. Een ding wist ik echter zeker.
lk wist hoe een schip er uit moest zien,
want naast mijn boekenkennis, had ik op
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een model zal maken, weet ik niet. Voor-
lopig heb ik er even genoeg van. En
mocht ik ooit weer een model opzetten,
dan zal dat van eigen ontwerp zijn. Daar
ben ik van overtuigd.
Tot slot nog een aantal feiten.
ln het model zijn een groot aantal onder-
delen verwerkt zoals:
1 50 enkelschijfsblokken, 40 du bbelschijfs-
blokken en 1 vierschijfsblok. Evenals 67
wantspanners, 12 luchtkokers, 10 red-
dingsvlotten en diverse bolders en ver-
haalkammen.
ln het staande want zit 25 meter staalka-
bel verwerkt en voor het lopende want is
150 meter lijn verwerkt (170 lijnen).
Hoewel het ontwerp uit 1967 stamt, zou

Dit is echt klasse, en dat voor een niet-modelbouwer.

een aantal jachten en een paar keer op de
eerste 'Eendracht' gevaren. En als je weet
wat je wilt maken. dan is het grootste pro-
bleem al opgelost.
Vanuit mijn beleving op een echt schip
bezig te zijn is het ook een echt werkend
schip geworden. Alle ra's en zeilen kun-
nen worden bediend als op een echt
schip. Alle lijnen van het lopende want lo-
pen van ra's en zeilen naar hun eigen kor-
vijnagel in de nagelbanken en zijn daar
belegd. Mocht er iemand zijn met een to-
verstafje, die het model dertig maal zo
groot zou willen maken, dan kun je er met
een goede bemanning zo mee wegvaren.
Als zodanig kan mijn model als een de-
monstratieschip worden beschouwd
waarmee aanschouwelijk kan worden uit-
gelegd hoe de tuigage van een dwarsge-
tuigd schip is opgebouwd en hoe zij func-
tioneert
Zoals gezegd, wilde ik mijn schip met Sail
Amsterdam '90 klaar hebben om er iets
mee te doen in dat verband. Eind 1989
moesten de zeilen en het Iopende want
nog worden aangebracht. Sail kwam ang-
stig dichtbij. Voor het blad 'Spiegel der
Zeilvaarï, schreef ik toen een artikel over
het voornemen om met Sail een nieuw
Nederlands opleidingsschip in de vaart te
brengen en te presenteren als, zo stond
er, alle resterende werkzaamheden ten-
minste op tijd konden worden verricht.
Dat het om een model ging, werd echter
niet vermeld. Het artikel werd in het april-
nummer van 1990 opgenomen als april-
grap, met een foto erbij als vanuit een he-
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licopter genomen. Dat mijn model er toen
al levensecht uitzag, mocht blijken uit en-
kele reacties. Een zich in Nederland vesti-
gende zeilmaker wilde de negentien zei-
len die het schip nodig had, graag voor
mij maken. Aan de hand van de foto's
hadden ze begroot dat die zeilgarderobe
/ 800.000,- zou moeten gaan kosten. Ook
de organisatie van Delfsail 1991 heeft me
opgebeld met het verzoek met mijn schip
bij Delfsail 1991 te Delfzijl aanwezig te
zijn, temidden van andere grote zeilsche-
pen als de 'Sedov' e.d. Deze reacties
sterkten me in het besef dat ik een echt
schip had gebouwd dat er zijn mocht.
Het meedoen aan Sail Amsterdam en met
name aan Minisail kon geen doorgang
vinden. Hoewel de tuigage compleet en
werkend was, kon het model niet zelfstan-
dig varen. En daar ging het bij Minisail
om. En van radiografische besturing had
ik geen verstand.
Met het einde van Sail Amsterdam '90,
kwam ook een einde aan een periode
waarin ik op een intensieve wijze bezig
ben geweest met de grote zeilvaart. Alles
staat nu op een laag pitje. Of ik ooit weer

mijn schip zo met Sail Amsterdam mee
hebben kunnen varen. De tuigage is die
van een brik, welke men tot 1900 nog veel
aantrof op zeilschepen.
Deze tuigage heb ik naar de mogelijkhe-
den van de moderne tijd aangepast. Bij de
bouw heb ik gebruik gemaakt van de
meest eenvoudige gereedschappen, zoals
figuurzaag met zaagplankje, handboor,
enkele vijltjes, diverse tangetjes en een 25
Watt soldeerboutje. Maar veel geduld en
een flinke portíe kennis van zeilschepen
waren daarnaast de belangrijkste werktui-
gen. De schaal van het model is 1 :30. De
lengte van het model is 1,20 meter (1,40
meter met boegspriet), breedte 0,33 me-
ter en de diepgang 0.16 meter. De water-
verplaatsing is 15,5 kg en de benodigde
ballast 6 kg. Het zeiloppervlak ten slotte is
0,92 m2.
Voor de belangstellenden heb ik een fol-
dertje over de brik 'Diepzee' beschikbaar.
Wanneer u het model wilt bekijken, of als
u iets wilt weten over het model of over
de grote zeilvaart vanaf ca.1850, dan kunt
u altijd met mij contact opnemen.
Mijn telefoonnummer is 023-260868.

Op professionele wiize getesl

Deze foto was aanleiding tot een aprilgrap. (Foto: T. Kampa)
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