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Het is 10 augustus 1653 en De Republiek der Nederlanden verkeert in oorlog

met Engeland. Die Britten zijn stinkend jaloers op ons. Wij hebben de meeste

schepen, drijven daarmee handel over de hele wereld en verdienen zo bakken

met geld! Natuurlijk vinden de Engelsen hun land veel belangrijker en zij

besluiten [dat kleine kikkerlandje] eens flink de les te lezen. Met hun

oorlogsschepen sluiten ze de Hollandse Havens af, zodat er geen schip meer

in of uit kan. Johan de Witt - de leider van de Republiek - pikt dit niet en zet

de tegenaanval in. Voor de Zuid-Hollandse kust bij het plaatsje Ter Heijde

vindt een enorme zeeslag plaats. De Britten brengen veel van onze schepen

tot zinken en weten tot overmaat van ramp luitenant-admiraal Maarten

Tromp dood te schieten. Toch loopt de Britse vloot zoveel schade op dat zij

de blokkade van onze havens moet staken en de vrede moet tekenen.

Bouw een 17e eeuws scheepswrak (aug. 2020)

Jullie opdracht

Johan de Witt wil graag weten of er nog wat te redden valt van zĳn gezonken
schepen. Hĳ wil vooral die kostbare kanonnen graag terug!* Hĳ heeft jou in een
duikerklok naar de zeebodem gestuurd om te onderzoeken hoe de scheeps-
wrakken erbĳ liggen. Eenmaal terug op de wal moet je bĳ hem verslag uitbren-
gen. Bouw hiervoor het wrak van een 17de eeuws oorlogsschip in Minecraft na
zoals je dat op de bodem van de Noordzee zou hebben aangetroffen.

Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Achtergrondinformatie

Er zonken tĳdens de slag bĳ Ter Heĳde in totaal elf schepen. Over deze gezonken
schepen weten we niet veel, maar we weten natuurlĳk wel hoe oorlogsschepen er in
de zeventiende eeuw uit hebben gezien.

Het belangrĳkste Nederlandse schip in de slag bĳ Ter Heĳde was De Brederode, het
schip van Luitenant-Admiraal Maarten Tromp. Het droeg de vlag van de commandant
en werd daarom het vlaggenschip genoemd. De Brederode werd in 1644 gebouwd
en was 42 meter lang, 8 meter breed en 10 meter hoog (zonder masten). Aan boord
was plek voor 270 officieren en matrozen. Om te kunnen schieten had De Brederode
zo’n 60 kanonnen aan boord. De meeste kanonnen schoten door luiken aan de
zĳkant van het schip. De Brederode zou in zeven grote zeeslagen vechten voordat het
bĳ Denemarken in 1658 tot zinken werd gebracht.

*Omdat bronsen kanonnen erg kostbaar waren, werden er kort na het zinken van De
Brederode 26 kanonnen uit de diepte opgetakeld. Zeer waarschĳnlĳk gebeurde dit met
een duikerklok (zie afbeelding hiernaast).

Klokhuis: De Slag bĳ Ter Heĳde

Hoe werkt een duikerklok?

https://youtu.be/sVWh1APYuuw
https://www.youtube.com/watch?v=_d7kqx7MlHU
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Ter Inspiratie

In Nederland zĳn er verschillende schepen uit de zeventiende eeuw nagebouwd. Zo
kun je in Lelystad De Batavia bezoeken en bĳ het Amsterdams Scheepvaartsmuseum
ligt De Amsterdam. Dit laatste schip is wel een eeuw later gebouwd, maar de replica
(want zo noemen we zo’n kopie) laat duidelĳk zien hoe schepen in die tĳd ingedeeld
waren en welke vertrekken er op een schip waren.

In Stockholm - de hoofdstad van Zweden - ligt het gerestaureerde schip De Vasa. Dit
schip is in 1628, op de dag dat het voor het eerst te water ging, omgeslagen en
gezonken in de haven. Dit indrukwekkende oorlogsschip van de Zweedse Koning heeft
honderden jaren onder water gelegen en werd in 1957 uit het water gehaald. Het schip
is gerestaureerd en ziet er weer prachtig uit! Op de site van het museum staan filmpjes
waarin je heel goed kunt zien hoe z’n oorlogsschip er toen uitzag.

En dan nu aan de slag!

Teken voordat je gaat bouwen een doorsnede
van je scheepswrak op ruitjespapier. Weet je
niet wat een doorsnede is, bekĳk dan de af-
beelding hiernaast maar eens goed. Zoek
vervolgens een mooi plekje in de onderwater-
wereld van Minecraft en begin! (Tip: zet tĳdens
het bouwen een dwaallichtje aan).

Denk bĳ het bouwen van je schip aan de
masten, de achtersteven, de kapiteinshut, de
kanonnen en de verschillende deklagen waar
de kanonnen stonden. Denk er zoals altĳd aan
dat je jouw bouwwerk niet te groot maakt en
onthoud dat één blokje in Minecraft ongeveer
1 x 1 x 1 meter is.

Klaar? Insturen maar!

Ben je klaar? Goed gedaan! Johan de Witt is blĳ met zĳn
kanonnen. Maak nu een aantal screenshots van je
prachtige bouwwerk (of een filmpje als je weet hoe dat
moet) en stuur deze uiterlĳk 24 augustus naar het e-
mailadres biebbouwers@probiblio.nl (onder vermelding
van ‘Biebbouwers augustus 2020’). Onder de inzen-
dingen verloten we een leuke prĳs. Vergeet niet je naam,
leeftĳd en woonplaats te vermelden.
Iedereen mag meedoen maar alleen deelnemers uit de
provincies Noord- en Zuid-Holland in de leeftĳdscategorie
van 9 tot 14 jaar maken kans op een prĳs. Meer info: De Gouden Eeuw

Info: Bezoek het Vasa Museum

Boekentip: Alle Hens!

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=gouden%20eeuw
https://www.vasamuseet.se/en/exhibitions

