
Schip op Schaal 2

op
www.op-zet.nl

De romp



Het is in Thalbrück één van de laatste
wintermorgens in maart. Maar het voorjaar
zit al in de lucht, dus het is tijd om er op uit
te trekken. Ik besluit maar eens een kijkje op
de scheepswerf te gaan nemen, waar het
schip de St Alexandra wordt gerestaureerd.
De bouwers zijn al bezig. Over een wirwar
van tekeningen voeren zij druk overleg. Ik
mag meekijken...

Inleiding
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Mijn keus is gemaakt: Ik ga een Duits
handelsschip bouwen uit de Gouden Eeuw
dat indruk maakt op de Z-toerist. Maar het
wordt een fantasieschip met een realisti-
sche opZet. Het bouwen van een model-
schip vereist documentatie, zeker wanneer
het niet bestaat! Mijn ontwerp van romp en
tuigage zal worden samengesteld uit een
vijftal schepen. Vier ervan werden bespro-
ken in Schip op Schaal deel 1. Maar onder-
weg dook er nog een schip op dat aardig op
een mix van de eerste vier lijkt. Dat schip is
de “Susan Constant”, een 17  eeuws schip,de

dat in de 20  eeuw is gerestaureerd. Hetste

heeft precies die eigenschappen waar het
in "mijn bootje" om gaat. Je zult haar dan
ook nog wel vaker tegen komen. Schip op
Schaal deel 2 gaat grotendeels over de
bouw van de romp die uit de vijf genoemde
schepen wordt samengesteld.
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lexandra (ook wel
Ur s u la )  u i t  d e
Legenda Aurea
was een prinses
van Britannia die
haar uithuwelijk-
in g  v oo r k wa m
door per schip een

bedevaart naar Rome te maken met 11
maagden.
Haar bedevaartsschip droeg een witte
banier met een rood kruis en op de
voorplecht een kruiskapel. Ze wordt
gekroond afgebeeld en draagt een
blauwe mantel waarmee ze haar
meisjes als een koninklijke madonna
beschermt. Zelf stierf zij door een pijl
van de Hunnen toen haar schip, op weg
naar de Rheinbrun  langs Keulen kwam.,

Ludwig II koos de prinses als bescherm-
vrouwe van zijn koninklijke pronk-
schip mede omdat zij voorkomt in één
van de Sebastiansminaturen die de
tweede scheppingsdag verbeeldt. De
scheiding tussen de wateren boven en
de zeeën beneden symboliseerden voor
hem die tussen de Hemelse en de aardse
orden. Zo kwam hij als koning met zijn
schip onder directe bescherming van de
Hemelse Sint Alexandra.
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In eerste instantie wordt een romptekening gemaakt. Deze stel ik
samen uit metingen van het model van de Sta Maria, de rompverhou-

dingen van het Wapen van Hamburg, de reconstructie van spanten uit
de Susan Constant en de Amsterdam en tenslotte dekken, plecht en

spiegel uit de HMS Victory.

Uit deze romptekening zal uiteindelijk weer de kieltekening worden gemaakt.
Daaruit zullen de houten onderdelen voor de samenstelling worden afgeleid.

Het geheel wordt ondersteund door gegevens uit inzichtboeken. Daarin worden
de onderdelen en hun functies gespecificeerd. De complexiteit van de rompteke-

ning blijkt uit de afbeelding hieronder. Het gaat daar om de HMS Victory met de
indeling van de dekken. Alleen de vorm is hier van belang, de formaten worden later

nog ingeschat aan de hand van andere 17de eeuwers. Voor de formaten is de
Engelse Susan Constant weer een mooi voorbeeld.

De romp
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De lengte van de Sta Maria werd geschat op
18 tot 27m. Dus mag je van een zeewaardig
schip van ongeveer anderhalve eeuw later
verwachten dat hij een minimale maat van
30m heeft. De romplengte komt dan, mét
boeg en spiegel samen, op zo’n 38m.
Hieronder zie je de romptekeningen van de
HMS Victory om je een romp voor te stellen
die aan mijn bouwplan voldoet:

De Sint Alexandra op schaal Z wordt:

Lengte:
Breedte:
Diepgang:

opZ Schip op Schaal 2

De romplengte

Het gaat hier nog in hoofdzaak om vorm en
indeling: Spiegel, achterdek, middendek,
plecht (voordek) en boeg met beeld. Verder
is de achtersteven van belang en de plaat-
sing en grootte van het roer. Bij de dek-
indelingen gaat het om laadroosters, de
indeling van de plecht en spiegel en het
doorzicht naar onderliggende dekken.
In onderstaande tekening zijn de verticale
blokken schijven van het model en geen
spanten. De honingraat bepaalt alleen de
rompvorm van het schip ter plaatse. Je
moet hier dus vooral kijken naar de plaat-
sing van de dekken en de hoogteverschillen
daartussen. Voorts is het vormverloop van
de romp vooral in de lengte goed te volgen.
De globale vorm van de kiel kan er in wezen
al uit worden afgeleid.

diepgang 3m
= 13,6mm)

172mm,  37,85m ofwel 133
39mm,    8,50m ofwel   30

8mm,    4,00m ofwel   14

HMS Victory: romp schaalsgewijs verkleind tot Z
voor eigen ontwerp met romplengte 150mm
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Dit voorbeeld legt vooral de nadruk op de lengte
van de romp. De kielvorm kan eruit worden afgeleid.

HMS Victory: romp schaalsgewijs verkleind tot Z Dekoverzicht. Breedte 8m ---> 36,4mm

Het bovenaanzicht geeft een duidelijk beeld
van de dekvorm. Hieronder vind je nog een
figuur die de rompvorm weergeeft. Let wel,
weer met die dwarsschijven en geen span-
ten. Deze figuur is van belang omdat ver-
schillende typen schepen andere romp-
doorsneden hebben. Zo is het handelsschip
dat ik wil bouwen een echte “widebody”,
gebouwd om een groot volume te bergen,
terwijl een oorlogsbodem veel ranker is
gebouwd, meer op snelheid maken. In zo'n
geval is de overgang naar een veel smallere
boeg cruciaal. De vorm van de boeg werd al
in de 17de eeuw zelf uitvoerig bestudeerd
en beschreven. De boeg mocht niet te
breed zijn, dat zou natuurlijk een traag schip

opleveren, maar ook niet te smal of te
scherp. Een smalle boeg zou bij hoge
zeeën tot een te diepe steek in de golven
leiden wat het schip zomaar tot zinken zou
kunnen brengen. Ook de wijdloop naar de
achtersteven was een punt van aandacht.
Veel vrachtschepen waren slecht bestuur-
baar omdat de loop naar het roer te abrupt
was. Hierdoor ontstond bij snelheid een
zekere onderdruk waardoor het roer te
weinig invloed op de stroming had. Zeker bij
de brede romp van het vrachtschip moest
de overgang zo geleidelijk en recht mogelijk
zijn. Een goed verloop maakt het schip
wendbaar en stabiel. Voorts was de diep-
gang van de hele romp van belang voor het

De rompbreedte

De thalse Fuß,
is een voetmaat van 286mm
De Sta Alexandra heeft een
rompbreedte van 39 mm opZ
dat is in werkelijkheid 8.50m
ofwel 30 Thalse Fuß.
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Susan Constant
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O
p een mistige morgen in de late
winter van 1608 passen twee
scheepmakers over de werf aan

de Zaankant met hamers en piketten
om een nieuwe kiel uit te leggen. Die
kiel is voor een gewichtige koninklijke
aanbesteding, een schip van een
"Teutsche Furst". Niet minder dan
vijfentwintig eiken delen moeten er
worden gezaagd, gespreid over een
strekking van zo'n 133 voet. Ze slaan
een piket waar de onderkielbalk
begint en passen de maten richting
boegwerk uit. Het vooreinde van de
onderkielbalk wordt bepaald, de
boegdelen, de roerbomen en ten slotte
de spiegel en spitsdelen. Het zal een
pronkstuk worden…

H
et zál een pronkstuk worden!
Uren later slepen ze met haak
en lier de eerst uitgekozen eik

naar de vloer en beginnen er de kiel-
delen uit te zagen. Het is een mooie
rechte stam die de lengte van de
onderste kielbalk bepaalt.
Maar wanneer de stam nog niet veel
meer dan één vlakke kant heeft komt
de meester de helling op gestapt:
“Eerst dood verven, d’r komt regen!”

Twee jaar voor de bouw van de St Alexandra, in 1607 zeilen
Susan Constant, Discovery en Godspeed naar de Caribische
eilanden met 144 opvarenden om in den vreemde nederzettin-
gen te stichten. De Susan Constant is een goed ontworpen klein
handelsschip, gebouwd nabij Londen op een kleine werf aan de
Theems. Haar is geen vlekkeloos maagdendom beschoren.
Regelmatig loopt zij averij op of heeft lekkage en moet opnieuw
terug op de werf om te worden gekalefaterd. Misschien wordt zij
in de analen wel juist daarom een “Teutsch Vessel” genoemd,
een "Duyts Vaertuygh”, wat zoveel wil zeggen als een bedrieglijk
schip. Of deze term ook iets zegt over het wellicht typisch
Hollandse of Duitse karakter van het schip is niet te achterhalen,
maar  wel is het haar bewogen leven waardoor er juist van haar
tamelijk gedetailleerde tekeningen zijn bewaard gebleven. Niets
is interessanter dan een Brits getuigenis over een Dutch Vessel.
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Susan Constant: 120 ton handelsschip opZ:

Lengte:
Breedte:
Diepgang:

Hier volgt een impressie van de bouw van
het Engelse handelsschip Susan Constant.
Hier gaat het om het leggen van de kiel en
het opzetten van de spanten. De eerste
afbeelding betreft de romp van het schip
zonder de scheepshuid, waardoor de
constructie goed zichtbaar wordt. Deze
bestaat uit een groot aantal staande span-
ten. Het aantal spanten is afhankelijk van de
functie. Zo staan in een licht handelsschip
de spanten relatief ver uit elkaar terwijl bij
een oorlogsbodem nauwelijks tussenruimte

overblijft. De foto van de scheepsromp is
schaalsgewijs uitvergroot naar het formaat
schip dat ik wil bouwen (d.w.z. romplengte
kaal ca 150mm). Hierdoor wordt de samen-
stelling van de kiel goed zichtbaar. Ook valt
op hoe de spanten bij de boeg helemaal
tegen elkaar zijn geplaatst, dat spanten ter
hoogte van de plecht omhoog zijn verlengd
om het zogenaamde voorkasteel te kunnen
dragen en dat vanaf het middendek de
spiegel trapsgewijs is opgebouwd. Voorts
blijken de voorste en de grote mast direct op
de kiel te staan terwijl de achterste op het
dek is geplaatst om de roerboom vrij spel te
geven. Er is boven het laadruim een zoge-
naamd onderdek, daarop een bovendek, de
plecht en achter nog het spiegeldek.

De volgende figuur is een zwartwitje van de spantconstructie van de Susan Constant, de
zogenaamde graat. Geholpen door diverse beschrijvingen heb ik hierin de constructie van de
kiel herleid zoals ik die voor de St Alexandra wil gaan leggen. Van voor (r) naar achter (l)
bestaat deze uit minstens 26 delen hout. De houtsoorten zijn in Holland vroeger hoofdzakelijk
Eiken, later ook wel Mora, Purpleheart, Colorbaril en Juniperus. Het gaat dan om werveldradi-
ge houtsoorten die moeilijk splijten en die hard zijn voor zover aan de buitenzijde verwerkt.

spiegelboom

roergewelf
binnenknie

roerboom
binnenroerboom (hekspant)

dode kieldelen (4x in de hoek)

binnenkieldelen (2x in de hoek achter) mastdrager voormast

bovenkielbalk en onderkielbalk

boegdelen buiten (4 stuks)

boegdelen binnen (3 stuks)

spitsdelen (4 stuks)

71  mm, 16.50m ofwel 58
31,4mm,   6,90m ofwel 24
13  mm,   2.85m ofwel 10



D
’r komt regen! Dan pakken ze
de pot “rood” die het kielhout
tegen weer en wind moet

beschermen en strijken de balk. Na
een uur valt er regen en hagel. Maar in
de loods wordt noest doorgewerkt.
Zwetend bij het vuur van afvalhout
ploegen de mannen zich door de
speciaal uitgekozen eiken delen. Hier
worden kleinere delen gezaagd en
gepast, met hete teer gelijmd en
gepind met doken.

A
ls de bui over is breekt de bleke
winterzon weer door en gaat
het werk op de helling verder.

Dagenlang wordt er aan de kielbalk
gewerkt. In de zijkanten worden
uitsparingen gemaakt voor de voeten
van boeg- en hekspanten. De romp-
spanten lopen dwars door de kiel en
vormen er zo als het ware een geheel
mee. Waar de spanten geen rechte
hoek met de kiel maken, moeten ze als
halve spanten op de werf worden
uitgelegd en later aan de kiel samen-
gebouwd door de dekspanten.

V
ooral achter bij het roer steken
de dwarsspanten steil omlaag
in de zogenaamde dode kiel.

Dit is onder de roergang, die de
toeloop vormt van zeewater naar het
roer. Daar moet de romp smal zijn. Zo
wordt alles op maat gemaakt uit
zorgvuldig uitgekozen delen hout,
alvorens het spantwerk begint. Niet
volgens tekening maar volgens het
idee dat de meester al zovele keren
heeft uitgevoerd, met zo eindeloos
veel ervaring in goede schepen,
omdat hij nu eenmaal het schepen
bouwen meester is...

Choose thy Timbers
..Omdat hij nu eenmaal het schepen
bouwen meester is, kiest  alleen dehij
houten en wanneer men hem zou
durven vragen hoe, dan draagt hij
met een brede lach op zijn verweerd
gezicht een rijmpje van zijn Britse
leermeesters voor:
Kiest Uws Holt met grooten Sorgh
Tot wat niet Rot is staet Gy Borgh
Slegts dat Holt dats Styf en Sterk
Oirt Duyts Vaertuygh in het Werck

Choose thy Timbres with greatest Care
Off all That is unsound Be Ware

For only What is Sound and Strong
To Teutsch Vessel shall belong...

pag. 8 www.op-zet.nl
opZ Schip op Schaal 2



De eerste stap voor mij is nu het zagen en
voorbewerken van vijfentwintig houten
deeltjes. De spanten van de spiegel worden
namelijk nog buiten beschouwing gelaten.
Eerst wordt de lange kielspant gezaagd uit
eiken (fineer). Als alle stukken naadloos in
elkaar passen begint de eigenlijke opbouw.
Net als in het echt begin ik met het belang-
rijkste deel: de onderkielbalk . Vervolgens8
heb ik de roerboom  er opgezet, onder4
ongeveer 120 graden. Dat is de achterste
opstaande balk waaraan straks het roer
wordt bevestigd (de hoek is bij elk type
schip anders). De eerste versterking is de
binnenroerboom of hekspant , waarop5
later de spiegel komt te staan. Nu wordt het
geheel geschoord met de dode kieldelen .6
Dat zijn vier horizontale binten die later
worden afgedekt door twee geronde bin-
nenkieldelen . Zo ontstaat een glooiende7
binnenzijde die soepel naar het roer leidt.

Ik heb er alvast op gelet dat de lassen straks
aan de gebogen binnenkieldelen moeten
passen. Maar zover is het nog niet. Als de
hoek roerboom-kielbalk stevig is geworden,
worden eerst de buitenste boegdelen 10
samen gelijmd. De boeg bestaat alleen al
uit twaalf delen, vanwege de vereiste
krachtige boog. De voorkiel  die middels9
een tand is verbonden met de onderkielbalk
8 dient als oplegging voor de buiten- en
binnenboegdelen . Deze bogen zijn in10 11,
de richting van het aanstuwende water alle
vertand om tegenkracht te kunnen uitoefe-
nen. Zij zijn verscherfd overlappend gepend
en gelijmd. Als de bocht nog niet vloeiend is
vormt dat geen probleem. Het rondschuren
volgt later. Het kielgedeelte wordt na dro-
ging met het boeggedeelte verbonden door
het voorste kielstuk (  ). Nu volgt8-8 9-10
de bovenkielbalk.

kielspanten

 onderkielbalk
8

 bovenkielbalk

 binnenkieldelen7

5 binnenroerboom

roerboom 4

6 dode kieldelen

9 mastdrager

11 boegdelen binnen

 boegdelen buiten10

 spitsdelen12

 schaalstuk

De bovenkielbalk is van een andere hout-
soort. Hij zal de voet van de later te plaatsen
dwarsspanten afdekken en zich daarnaar
voegen. Zo zal het schip niet uitbuigen en
later geen kromme kiel (Hog) ontstaan. Ter
afwerking worden nu binnenkieldelen 7
gelegd. Aan de voorzijde van de bovenkiel
wordt een zwaar blok gemonteerd . Dit is9
de drager van de voorste mast tussen de
bovenkielbalk  en de binnenste boegdelen8
11. Aan de voorste mast wordt immers ook
de zware boegspriet bevestigd en nog later
de verankering van het onderste dek. In de
mastdrager of voorkiel wordt een uitsparing

gelaten voor de eigenlijke bovenkielbalk .8
Tenslotte sluiten vier spitsdelen  de hele12
boeg van boven af. Aan de voorzijde zitten
de boven en onderschoor met daartussen
de boegsprietsteun. De knik daartussen en
de boeg wordt afgewerkt met een schaal-
stuk om de boeglijn vloeiend te maken. Wat
een klus en dan moet straks de spiegel nog!
Als de 25 delen zuiver zijn bewerkt en ook
symmetrisch uitgebalanceerd moet de kiel
zonder hulp rechtop kunnen staan op een
vlakke ondergrond. Hierboven het resultaat
van al mijn gezaag, gevijl en geschuur. Alle
stukjes zijn alle ongeveer op ware grootte.

Bovenkielbalk
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 voorkiel7
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        a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b c - - - - - - - - - - - - - - - c d - - - - - - d
Susan Constant: dwarsspantschema schaalsgewijs verkleind tot Z-afmetingen voor St Alexandra met breedte 10m --> (45,5mm)

De tekening hierboven toont de spanten
van de Susan Constant van bovenaf. De
boegvorm wordt bepaald door de diepgang,
het laadvermogen en de gewenste snelheid
gezien dat maximale volume. De romp kan
globaal worden verdeeld in vier secties: De
spanten onder de spiegel zijn verkant op de
kiel geplaatst en eindigen onderaan spits
om de roerstroom te bevorderen.

En nu nog effe zelf  tekenen…

Voorbeeld rompspanten

a.  Opvallend is hoe geleidelijk de hoek
           van de roerspanten naar de romp toe
 tot 90 graden nadert.
b.  Vervolgens zijn de spanten tot aan
           de voorste mast ongeveer bij bc
 haaks op de kiel geplaatst.
c.  Vanaf dit punt kanten zij, afhankelijk
           van de gewenste snelheid van het
 schip tot ongeveer 45 graden.
d.  Hier beginnen dan de zogenaamde
           hoosbinten, het boeggedeelte dat
 dat uit de korte verticale staanders,
           geheel gesloten, wordt opgebouwd.
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 St Alexandra spanttekening
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D
aar ligt nu het middelspant op
de werf, twee lagen stevig
hout. Met wel tien mannen is

het midden over de kiel gelegd.
Daarna hebben ze een grote hijskraan
gebouwd van twee sparren die samen
een driehoek vormen, torenhoog ver
uitstekend boven de kiel. Ze zijn
opgetrokken. Vanaf deze driehoek
hebben ze lijnen om de roerboom
geslagen tot het hijswerk stevig stond
als een enorme driepoot. Dan wordt
het middelspant met lijnen opgelierd.

Het gewicht is enorm. Traag komt het
los van de aarde, ze houden hun adem
in. De mannen leggen meteen vier
borglijnen uit en opzij klampen om
het spant te schoren. Zwetend en
zwoegend veroveren ze al maar meer
hoogte. Dan  juichen zij als het recht-
staat, ja, eindelijk rechtstaat en de
meester met het paslood tevreden is.
Zo wordt hij vastgesjord...

K
iest uw hout met grote zorg is
niet alleen van belang voor het
kielhout. Als de onderkiel is

gelegd volgt een belangrijke beslis-
sing: de juiste plaatsing van het
middelspant. Dit is evenwichtskunst,
dit is waar het op aankomt. Maakt hij
hier een fout dan is het schip gedoemd
te zinken. Het middelspant wordt  uit
twee lagen opgebouwd die op elkaar
worden gelegd en  met doken.genaaid
Kieren worden gedicht met hete teer.

De vorm van dit spant bepaalt de hele
romp. Elke laag van het spant bestaat
uit een groot aantal losse delen die een
mooie symmetrische boog moeten
vormen, maar die ook qua gewicht
met elkaar in balans moeten zijn aan
weerszijden van de kiel. Het schip
mag na te water lating niet zodanig uit
balans blijken dat geen ballast meer
helpt...

Het middelspant op Z,
zonder versterkingen, zonder dekspanten,
zonder onder- en bovendek en nog zonder
bovenkielbalk die de spanten moet opsluiten.



De volgende stap is het opzetten van het
eerste, zogenaamde middelspant. Het
moet op de juiste plek in de lengte en in de
breedte volkomen symmetrisch worden
geplaatst, want het is het centrum waar
vanuit het hele schip wordt gebouwd. Alle
meetwerk refereert eraan. Het is ook het
eerste vormgevende kruisspant dat de
gestalte van de romp bepaalt. Het middel-
spant wordt genaaid, d.w.z. opgebouwd uit
een groot aantal gebogen delen in twee
lagen. De lagen liggen in het vooraanzicht
op elkaar. Afhankelijk van de grootte van het
schip kan één laag uit 9 tot 19 delen
bestaan. Dit had historisch gezien te maken
met schaarste aan grote gebogen houten

Middelspant
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delen, maar ook met het zijdelingse even-
wicht. Waren grote krimpvrije delen voor
handen dan bestonden spanten uit minder
delen die omgekeerd  werdentegendraads
verwerkt. Zo heffen ze elkaars kromtrekken
op. Het geval wil echter dat juist spanten uit
kleine delen erg stabiel zijn en de mogelijk-
heid bieden het gewicht te verdelen. Het
hout van dit dwarsspant wordt gekozen uit
gedraaide stammen met een wervelende
draad en is daardoor zeer sterk. Door de
wervelende draad splijt het niet.. Ik besluit
om hem inderdaad ook op schaal uit zoveel
stukken samen te stellen... Het blijkt een
heidens karwei te zijn, maar het is wel een
heel spannend spant.

Voor de St Alexandra werd de vorm van dit
spant afgeleid uit de foto hier links. Hier is bij
de bouwwijze van de Susan Constant het
middelspant nog zichtbaar omdat er eerst
nog rompspanten achter werden geplaatst.
De foto heb ik later omgezet in grijs en mijn
middelspant in delen ingetekend, maar dan
op Z, zoals de St Alexandra gebouwd zal
worden. Opmerkelijk is de versterking van
de onderkant die aansluit op de binnenkiel.
Zo ontstaat aan de binnenzijde een vorm
waarop je direct een vloer  of lading kan
plaatsen. In het geval van de St Alexandra
worden per laag van het middelspant 9
delen gebruikt, vijf delen oud eiken (donker)

afgewisseld met vier delen jong eiken
(lichter van kleur). Dit is in het spantwerk
van het model ook duidelijk zichtbaar. De
eerste laag heeft een middelste deel onder
terwijl de tweede laag een middelste deel
als versterking boven heeft. Opvallend is
ook dat de dwarsspanten die de dekken
ondersteunen alvast zijn gemonteerd.
Hoewel ik deze werkwijze bij geen enkele
modelbouwer heb aangetroffen heb ik hem
vanwege de authenticiteit wel toegepast.
Dat maakt het leggen van de dekken wel
moeilijker, maar nu kan ik het middendek
van te voren uitlijnen en waterpassen. Het
bovendek is wat bol voor de afwatering.

Schaaltekening voor het middelspant (39mm)

bovendek

middendek



H
et is een van de laatste winter-
morgens in maart. Op de werf
ligt een kielspant, wit uitge-

slagen van de nachtvorst, met daarop
één middelspant hoog optorenend in
de kraakheldere hemel. Twee houten
ladders zijn tegen de roerboom gezet.
Hierlangs worden vandaag spiegel-
delen naar boven getakeld...

Voor de bouw van de spiegel zijn twee
bedreven spantbouwers aangetrok-
ken. Want de bouw van een spiegel
vereist immers ervaren timmerlieden.
Eerst plaatsen zij aan weerszijden de
onderspanten in de kiel en verbinden
die door een zwaar dwarsspant.

Dat moet zo zwaar zijn om er later de
voorste staande spanten van de
spiegelopbouw te kunnen plaatsen.
Onderwijl worden op de werf op hun
aanwijzingen de andere spiegel-
spanten gezaagd en uitgelegd. Eerst
twee, dan drie en tegen de avond
liggen er wel zes te wachten. Maar de
dagen zijn nog kort en de nachten te
koud om al bij volle maan of lichtend
vuur door te werken. Bovendien zijn
de mannen geroepen voor de wacht
aan de Zuyderzeedijk...
't Is hoog springtij!
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Spiegelbreedte 4,8m
22mm opZ
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Hierboven is het stadium afgebeeld waarin
zich de St Alexandra bevindt tijdens het
opbouwen van de spiegel. Omdat het
maken van het middelste dwarsspant al een
enorm karwei was blijkt dit ook het stadium
te zijn van een nijpende vraag. Je staat voor
de spiegel en vraagt je af: Waar ben ik aan
begonnen, moet ik ermee doorgaan? Het is
een krankzinnige hoeveelheid precisie-
werk, die spiegel. Dagen ben je ermee
bezig, soms even niet! Het is zo intrigerend
dat je er uiteindelijk niet mee kunt stoppen.
De enige keus is: Doorgaan! Het is echter
wel een bezigheid voor mentaal stabiele
mensen met heel veel geduld...

Het bouwen van de spiegel is een uitdaging
op zich. Het geheel bestaat uit 32 delen,
waarvan meerdere zijn gebogen in één vlak
en twee zelfs in twee haakse vlakken. Die
zijn gewoon ontzettend lastig te maken. Het
fineer dat ik gebruik is geschikt om onder
stoom scherp gebogen te worden, maar
dan nog moeten ze gelaagd worden gelijmd
om permanent zo te blijven staan. Een extra
probleem is dat hoewel je met fijndradig
hout werkt de zwaarste spanten toch
volstrekt niet dikker zijn dan 1,3mm, tussen-
spanten hooguit 0,65mm en kinderbintjes
vaak niet meer dan 0,3mm. Zulk dun spul
doet niets liever dan splijten.
Hoewel dit niet zo lijkt staan de plaatjes
hiernaast op gelijke hoogte: de twee buiten-
ste spanten van de spiegel krijgen op de
halve hoogte een . Boven die kniklijnknik
begin ik te bouwen.

Spiegel
Vooraan zijn nog twee verticale spanten die
doorlopen tot boven het spiegeldek. Zij
lopen breder uit dan de geknikte spanten,
maar stoppen bovenaan eerder. Het resul-
taat van deze cryptische beschrijving is het
stukje spiegel dat je op de volgende pagina
tegen een rode achtergrond ziet, een soort
strandstoeltje met rare leuningen. Dan
worden alle zes staande spanten per zijde
verbonden door zes dwarsspanten in de
spiegel, volgens de nummers 1 t/m 6 in de
tekening hieronder. De staande spanten 2
t/m 5 en de dwarsspanten heb ik voor de
duidelijkheid niet getekend). Later wordt het
regelwerk in de achterkant van de spiegel
nog ingevuld. Dat zijn al die middenvakjes
boven de kniklijn.

1
2

3
4
5

6

knik

spant in kiel



Onder de knik worden de vier binnenste
spanten eerst bovenaan in de lengte van
het schip achterover gebogen. De buitenste
dikke worden gedraaid en óók in de breedte
van het schip als boogspant gebogen
(volgens de tekening op de vorige pagina).
Nu worden deze zes spanten door dwars-
balken verbonden. Van onder naar boven:
twee dunne spanten die straks het verticale
regelwerk dragen; een dikker bovenspant
over de roerboom; twee dikke spanten voor
de doorvoer van de roerboom; dan het
knikspant zelf en erboven nog drie spanten
voor het dwarsverband van de spiegel.
De twee poten steken nog als halfspant
door om straks de reling te ondersteunen.
De bouw van deze spiegelconstructie
kostte mij twee hele avonden. De maximale
breedte was 22 mm, hoogte 65mm, het
aantal delen 55, in houtsoorten eiken,
kersen en grenen voor de dunste sprietjes.
Het is niks voor ongeduldige beginners
maar simpelweg leuk omdat je het precies
zo kan doen als in de werkelijkheid..

E
r is gehoost, de dijken hebben
het maar net gehouden en de
angst voor het hoge water

neemt weer wat af. Maar noordelijk bij
Hontsbosch zal het wel weer raak zijn
geweest... Daar is de zee al eens eerder
binnengedrongen en heeft levens
geëist als tol. Het is nóg het gesprek
van de dag, maar toch moet er ook na
deze woeste nacht gewerkt worden,
want de vorst wacht op zijn schip...

Hoewel de winter nu eindelijk voorbij
is jagen van tijd tot tijd nog grimmige
Hollandse wolken in hoge stapels
onstuimig langs het zwerk. Ook al is
het soms guur op de werf waar hout te
drogen staat, de timmerlui bouwen
voort met spanten en klampen. Nu de
spiegel in zijn contouren overeind
staat gaan ze tegelijk vóór en áchter
het middelspant twee nieuwe spanten
neerleggen, elk weer in twee lagen
opgebouwd en met eiken doken en
teer tot één geheel verbonden..
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Vóór en achter het middelspant moeten nu
de volgende twee haakse spanten komen.
Deel voor deel wordt uitgesneden, de delen
afgewerkt en samengesteld tot aan de hand
van de tekening de nieuwe symmetrische
spanten ontstaan in vrijwel dezelfde vorm.
Zeer gelijkmatig moeten de opeenvolgende
spanten in vorm verlopen om een goede
romp te krijgen. Werkend vanuit het middel-
spant verschilt elk spant van het vorige.
Dit gaat vooraan zo door tot het punt waar
de spanten gaan verkanten naar de boeg.
Maar de laatste 12 (6x2) spanten worden
naar boven toe verlengd voor het bouwen
van de plecht, ook wel het voorkasteel. De
andere spanten steken alleen halfspants
door voor het maken van de gangboorden.

Waar de ruimte tussen onderste en boven-
ste kielbalk ophoudt gaan de spanten ver-
kanten. Het worden nu halve spanten die
zijwaarts aan het boegspant worden gezet.
De hoek naar het , de punt van descherp
boeg, neemt steeds verder af tot 45 graden.
De boegspanten vormen daar samen
ongeveer een rechte hoek (2x45 graden).
Daar is de boeg het smalst, want naar de
boeg toe krijgen de spanten steeds meer
een lengtevorm. In feite zijn het gespannen
bogen die met enorme kracht een inslag
van vooraf kunnen weerstaan. Bovendien
zijn ze zodanig op elkaar afgestemd dat het
schip met een maximaal vrachtvolume toch
nog een behoorlijke snelheid kan halen.

De boeg van een houten schip is een waar
kunstwerk dat veel golvengeweld moet
kunnen weerstaan. De afstand tussen de
spanten is daar klein. De bolling is gemaakt
voor maximale weerstand tegen inslagen of
botsingen. Het voorste deel is zelfs geheel
massief, daar zitten de .hoosspanten

.

Rompspanten

Sint Alexandra: boegspanten Een spantdoorsnede
wordt afgeleid uit het bovenaanzicht waar de spanten
een hoek van 2x 45 graden met elkaar maken.

Z
e verlijnen de twee nieuwe nog
liggende spanten óver het
middelspant heen en takelen ze

dan in elkaars evenwicht naar elkaar
toe overeind... en zo doen ze voort.
Maar het laatste spant moet nog net de
spiegel kunnen passeren.

Zo groeit de graat van het nieuwe
schip van het midden uit tot het als de
ribbenkast van een monster uit de
voortijd in de wilde wolken priemt...

10 m = 45,5 mm

hoosspanten

verkante spanten

het scherp

Boegspanten

Hoosspanten



Vanaf 45 graden wordt de boeg opgebouwd
uit korte verticale binten die hoosspanten
worden genoemd. Ze ontmoeten elkaar bij
de kiel die zelf het sluitspant vormt. Er
worden 4 hoosgaten in gemaakt voor de
ankerketting. Bij latere klippers kregen deze
hoosspanten  zelfs een holle vorm waar-
door het schip op hoge snelheid door de
golven kon snijden.
Tenslotte wordt de kiel bij de boeg zelf nog
aangescherpt om de golven te kunnen
klieven, dat is het het scherp. De voorste
halve romp staat nu. Hij heeft een massieve
boeg die met pek wordt dichtgesmeerd.
Uiteraard moet al dat overgewicht in de
boeg straks weer worden gecompenseerd
aan de achterkant .

St Alexandra
spantverloop naar de boeg toe

St Alexandra
hoosspanten breedte 4m = 18mm
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In het model heb ik de kiertjes met 2 compo-
nenten epoxy kit afgedicht (dat zelf ook een
houtkleur heeft) en het geheel mooi glad
geschuurd. Daarna heb ik er met bezweet
voorhoofd en gepaste trots een tijdje naar
getuurd... naar mijn boeg!

Sint Alexandra: spiegel. Deze opbouw compenseert
door zijn hoogte het overgewicht van de boeg.
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Vanaf het middelspant naar achteren werk
ik nu volgens de dwarsdoorsnede van de
romp stap voor stap in de richting van de
spiegel. Hier worden de spanten achter het
middelspant direct al halfspanten en neemt
de hoek tot de kiel maar heel geleidelijk af.
De linkerhelft van de tekening op pagina 9 is
de graat. Je ziet dat de spanten in de rich-
ting van de kiel maar heel weinig verkanten.

Hoosspanten, boegspanten, rompspanten
en de spanten die naar de kiel toe lopen
vormen tezamen de graat van het schip. Op
de vorige pagina is de graat van een
scheepsmodel afgebeeld. Net als bij de
voorste twaalf spanten zijn ook de achterste
nog langer gehouden voor de spiegelop-
bouw. Die hoge spiegel compenseert het
gewicht van de massieve boeg. In het geval
van de Sint Alexandra worden ook de
spiegelspanten direct op lengte gemaakt...

Op de foto onder zie je de romp in een vroeg
stadium met twee rompspanten, twee boeg
en een paar spiegelspanten. Aan beide
zijden moeten er straks 24 spanten komen.
De gordingen houden de spanten rechtop
en laten al een beetje de rompvorm zien,
maar een graat moet het nog worden...

Graat

Sint Alexandra: een graat moet het nog worden....

hoosspant
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Hierboven zie je de romp van een scheeps-
model, nog zonder dekspanten. De spanten
voor de opbouw van spiegel en plecht zijn
nog niet afgekort. In het geval van de St
Alexandra worden de spanten, net als in de
werkelijkheid, direct ongeveer op de juiste
lengte afgewerkt. Om ze toch een beetje in
het gareel te krijgen worden ze overeind
gehouden door de alvast zwevend aan
gebrachte gangboorden. In werkelijkheid
werden de spanten vanaf het middelspant
opgetrokken. Hier heb ik per rompsectie
steeds het eerste en laatste spant geplaatst
om de ruimte ertussen netjes te kunnen
verdelen. Later volgt de binnenafwerking
van de kiel, de romp en de lengtespanten
die de dekken ondersteunen...

Op de foto hieronder is dit stadium van de
Sint Alexandra te zien. De rompvorm is al
een beetje te zien in de spanten. Nu is de tijd
om nog correcties uit te voeren, te buigen,
te zagen en te schuren. De spiegel is inmid-
dels als spantwerk uitgevoerd en de boeg
moet ik dan nog geheel uit dichte verticale
hoosspanten maken.

Die boeg bestaat dan opZ uit een twaalftal
gesloten verwerkte spanten van fineer, die
verticaal zijn gelijmd zoals op het plaatje
links. Vervolgens zijn de naden gedicht met
epoxy en is de boeg aan de buitenzijde rond
geschuurd. De zijden van de romp bestaan
ieder uit vierentwintig romp- en zes spiegel-
spanten. 't Is effe wat werk, maar dan...

Het ruim

Sint Alexandra: stadium met enkele spanten en
gordingen. waardoor je de rompvorm al kunt zien.
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Onder in de kiel aan weerszijden van de
binnenste kielbalk worden over de spanten
in de lengte van het hele schip drie stevige
eiken delen geslagen die voor een onmis-
baar lengte verband zorgen. Vanuit de boeg
lopen deze zogenaamde banden tot in het
middenschip en van daaruit ver omhoog tot
minder dan zeven voet (7x1,3mm) onder
het bovenste  scharnierpunt van het roer. In
totaal zijn het meer dan 18 planken aan elke
zijde. Verdeeld over de romplengte worden
in de banden nog zeven dwarsspanten
aangebracht, o.a. als loopplanken achter
de voormast en als steunwerk voor het
kieldek. Ook deze zijn weer uit twee lagen in
delen opgebouwd, in totaal uit vijfendertig
delen. Natuurlijk wil je die ook opZ hebben...

Drie Banden
Nu maak ik nog een tweede gording, een
tweede band, opnieuw drie delen breed,
ongeveer halverwege romphoogte, maar
dit alleen in de voorste rompsectie. Achter
het voorkasteel verspringen deze delen.
Dat tweede gedeelte komt dan ter hoogte
van het toekomstige middendek. Dat ligt
ongeveer één voet (1,3mm) hoger. Dit
gedeelte loopt opnieuw naar de achterste-
ven omhoog maar veel minder steil dan de
kielband. Deze planken, bestaande uit
zesendertig delen, vormen de ondersteu-
ning voor het hele onderdek. Dit dek wordt
echter nog niet geplaatst omdat er eerst een
andere gewichtige zaak aan de orde is:
de tronk...

H
et buikvlak ligt op de kielbalk,
de kimmen zijn geboeid, de
instekers gemaakt, de wind-

veren liggen klaar, het broekstuk en
de vloerwegering.
De voormast krijgt een ankerkabel-
beting, de bezaanmast komt niet op de
kiel maar op het onderdek. Vandaag
maakt de meester timmerman een
speciaal blok, de zogenaamde tronk,
van een bijzonder harde houtsoort.
Het zal straks het grondvest vormen
van de grote mast. Ter plaatse waar
het blok op de kiel komt wordt deze
met hetzelfde hout opgedikt tot twee-
maal de diameter van de mast. Wie
kan zich voorstellen hoe groot de
kracht is die de vol getuigde mast met
al zijn zeilen als een hefboom zal
uitoefenen op dit blok om het hele
schip in beweging te zetten. Juist in dit
blok kerft de meester dan ook zijn
naam...

Tronk
In de kiel moet een mastdrager komen, in
scheepstermen de tronk. In het model heb
ik de werkwijze toegepast van een echte
scheepstimmerman.
Het blok is gemaakt van keihard mahonie
en de kielbalk is tot tweemaal mastdikte
opgedikt met kersenfineer. Bij de mast-
drager in het voorschip heb ik een zelfde
constructie voor de voormast toegepast. De
vatting van de grote mast is ook in model zo
sterk dat je het hele scheepje eraan kunt
optillen. Zou dat in het echt ook kunnen?
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De graat is klaar. Het ruim is nu één onon-
derbroken ruimte. In de werkelijkheid zou er
niet mee te varen zijn omdat de lading zou
gaan schuiven als de zeilen wind vangen.
De mast zou als hefboom de hele romp
voorover trekken. Het ruim moet verdeeld
worden in de juiste rompsecties. Een goede
gewichtsverdeling bij de juiste windkracht
maakt het schip snel en goed bestuurbaar.
Bij harde wind moet gewicht naar achteren
om te voorkomen dat de boeg te diep in de
golven duikt...

Het schip wordt globaal in drie hoofdruimen
gedeeld: het achterste, het voorste en het
middenruim. Ook het grootste middenruim
wordt weer in drie secties verdeeld. Hier-
onder worden ze in detail beschreven...

Secties
Het voorste gedeelte van het ruim wordt
afgescheiden middels een verticale wand
die tussen het onderdek en het kieldek
eindigt. Hierdoor ontstaat in de boeg een
klein bulkruim van in werkelijkheid pak weg

Drie ruimen

zestig kubieke meter. De tussenwand is
verdeeld in drie delen. De twee zijden
worden aan de scheepswand vast getim-
merd maar het middelste deel (± 20 voet
breed = 26mm) kan in dertig losse delen
worden weggehaald zodat samen met het
middenruim één groot bulkruim ontstaat.
Direct achter de voormast wordt een vlon-
der getimmerd omdat hier geen kieldek
komt te liggen.

Ook het achterste gedeelte wordt afge-
scheiden door een wand. Deze loopt onder-
aan helemaal door tot op het kielspant. In
deze wand is een grote deur geplaatst (ruim
tien voet breed en hoog! =13x13mm) die
ook weer kan worden verwijderd (in vijftien
delen) om het middenruim te vergroten. Dit
achterste gedeelte is een groter bulkruim
dan het voorste, ca tachtig kubieke meter.
Het is bijzonder geschikt voor zwaardere
goederen. De boeg mag door de vóórlading
namelijk nooit te diep komen te liggen terwijl
het achterschip bij sterke wind juist door de
hefboomwerking van de masten uit het
water wordt getild, daar moet het gewicht!

Sint Alexandra: de graat is compleet, er is een midden
en een bovendek. De ruimen zijn verdeeld: links van
de trap het voorruim, rechts van de andere het

achterruim. en in het middelste staan vaten. In de hel
ligt het hout van de timmerman en links een vat. met...?
De dekindeling en kanonnen komen later aan de orde...
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W
at zal dit schip gaan bezeilen,
in welke landen zal  het
handeldrijven en waar haar

diepe ruimen vullen met exotische
buit en zwaarbeladen en met ieders
hart en zak vol winst weerom keren…

...en waar zal het de koopman vinden
die sluw en goudbelust haar trappen
af zal dalen en de vaten zien… de
stapels goede waar, de specerijen en
het hout? Maar alleen de redder in de
nood met hamer en zaag, alleen des
scheeps timmerman zal weten dat
diep in de "hel", diep onderdeks, waar
hij zijn hout moet halen, de vaten zijn
met echte rijkdom...

Daar ligt de Smockel, wijn, rum en
soms opium of goud…

Het grote middenruim, is alleen al 48 Talse
voeten lang (ca 14m=62,5mm) en heeft een
inhoud van zo'n 700 kubieke meter. Dit ruim
wordt ook weer in drieën gedeeld. Voor en
achterin worden 2 kieldekken gelegd van
elk 16 voet lang, op de dwarse kielspanten,
ongeveer 6 voet boven de kiel. De ruimte
daaronder wordt “de hel” genoemd en is
ons bekend uit de 17de eeuwse lijfstraf voor
muiters: naar de hel gaan!

Het afbouwen van de romp zal nog veel tijd
in beslag nemen. Ik neem me voor om er na
Pasen in het voorjaar mee klaar te zijn.
Maar wacht eens... Had ik me dat vorig jaar
niet ook al voorgenomen?

Naar de Hel

Het is in Thalbrück één van de laatste
wintermorgens in maart.  Ik heb maar eens
een kijkje op de scheepswerf genomen,
waar het schip de St Alexandra wordt
herbouwd.  Ik mocht meekijken. Maar het
afbouwen van de romp zal nog veel tijd in
beslag nemen. Ik neem me voor na Pasen in
het voorjaar nog eens te komen kijken. Dan
zal het schip wel gesloten zijn en gaan ze de
masten plaatsen. Intussen ga ik misschien
wel eerst een heel ander schip bekijken.

Dat van de kathedraal bijvoorbeeld...


