
 
 
 

 
 
SPEURTOCHT       7 – 9 JAAR 
 

Welkom bij de werf van Batavialand 
Met deze speurtocht leiden wij jou langs alle interessante 
en leuke plekken op de werf. 
 
Veel plezier! 
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Loop naar het beeldsnijwerk in de hal. Dit beeldsnijwerk is 
gemaakt voor de reconstructie van het oorlogsschip de 7-
Provinciën.   
Loop naar de Modelbouwzaal. Je vindt deze afdeling achter het 

grote beeldsnijwerk. In de Modelbouwzaal wordt een heel mooi 
schaalmodel van de 7 Provinciën gemaakt.   
 
Opdracht 1 
Wat was de naam van de admiraal van dit beroemde schip? 
 
Antwoord ..................................... 
 
Loop in de modelbouwzaal met de trap omhoog. Aan de muur hangen 
allerlei kleine modellen van schepen, die je aan mag raken.  
 

 
Opdracht 2 
Voor deze opdracht heb je een begeleider nodig. Doe je ogen dicht. De 
begeleider kiest één van de voelmodellen uit, en begeleidt jou naar dit 
voelmodel. Jij mag goed voelen, maar je ogen blijven nog dicht! Na het 
voelen, doe je een paar stappen terug, een paar stappen naar links, en 
een paar naar rechts. Doe nu je ogen open. Kun jij raden aan welk model 
je hebt gevoeld? 
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Loop verder door de Modelmakerij naar de Beeldsnijderij.  
 
In de Beeldsnijderij gebruikt men verschillende soorten beitels en ook 
speciale ronde houten hamers, waarmee je niet zo snel op je handen 
slaat. Aan het plafond hangen een aantal handen, die uit gips zijn 
gemaakt. Die gebruiken de beeldsnijders als voorbeeld als ze een hand 
moeten maken.  
 
Opdracht 3 
Hoeveel handen hangen er aan het plafond? 
 
Antwoord ..................................... 
 
Verlaat de Beeldsnijderij en sla als je buiten bent, gelijk links af. Hier 
liggen een aantal stelten. Stelten worden nu gebruikt om mee te spelen, 
maar vroeger voor iets heel anders.  
 

 
 
Opdracht 4 
Probeer maar eens met de stelten te lopen. Weet jij waarvoor stelten 
vroeger werden gebruikt? 
 
………………………………………………………………………………… 
 
In de zeilmakerij worden de zeilen met de hand gemaakt. Een enorme 
klus. Aan het plafond hangt het op één na grootste zeil van de Batavia. 
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Kijk om je heen en zoek naar de tekening van de Batavia waarop alle 
zeilen en hun afmetingen staan.  
 
Opdracht 5 
Uit hoeveel vierkante meter bestaat het grootste zeil van de Batavia? 
 
Antwoord .....................................m² 
 
Verlaat de zeilmakerij, ga bij de uitgang rechtsaf en aan het eind van de 7 
Provinciën linksaf en loop richting de draaipoorten die zich aan de linker 
achterzijde van de werf bevinden. Voordat je bij de draaipoorten komt, 
neem je een kijkje in de smederij.  
 
Opdracht 6 
Wat voor soort voorwerpen worden er in de smederij gemaakt? Noem er 
twee. 
 
Antwoord  1)........................................2)..................................... 
 
Kijk buiten de smederij naar de boegbeelden van de 7-Provinciën en de 
Batavia. Zoals je ziet zijn het allebei leeuwen. Er zit een verschil tussen 
beide leeuwen. 
 
Opdracht 7 
Wat heeft de leeuw van de 7-Provinciën wel wat de leeuw van de Batavia 
niet heeft? 
 
Antwoord ..................................... 
 
 
Vóór de draaideur naar buiten, bevindt zich het schavot. Het schavot is de 
plaats waar criminelen werden vastgehouden. 
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Opdracht 8 
Steek je hoofd en armen er maar eens in, en laat je begeleider hem 
dichtdoen. Dit is een leuk moment voor een gekke foto! 
 
 
Op de achterkant van de Batavia zie je een stadswapen met drie witte 
kruizen. Dit wapen vertelt in welke stad de originele Batavia gebouwd is.  
 
Opdracht 9 
Van welke stad is dat wapen?  
 
Antwoord ..................................... 
 
 
Ga nu naar de steiger waaraan de Batavia ligt en klim de trap op om aan 
boord te gaan. Als je op het schip aangekomen bent, beantwoord je de 
volgende vraag.  
 
Opdracht 10 
Hoeveel masten heeft de Batavia?  
 
Antwoord ..................................... 
 
 
Loop nu richting de achterkant van 
het schip en ga door één van de 
twee deuren. Je komt nu in een 
ruimte (de stuurplecht) met een 
lange verticale stok, de kolderstok. 
Beweeg deze stok maar eens 
heen en weer! 
 
Opdracht 11 
Waar dient deze kolderstok voor ? 
 
Antwoord ..................................... 
 
 
Neem nu een kijkje in de daar achter liggende ruimte, de grote hut. Dit 
was de verblijfplaats van belangrijke mensen, zoals de opperkoopman en 
de schipper.  
Links en rechts in de grote hut bevinden zich deuren.  
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Opdracht 12 
Wat zit er achter deze deuren? 
 
Antwoord ..................................... 
 
 
 
Ga terug naar de ruimte met de kolderstok. Klim de trap omhoog naar het 
halfdek. Daar zie je weer twee trappen. Klim één van de twee trappen 
omhoog en ga door een van de twee deuren naar de slaapvertrekken.  
 
 
Opdracht 13 
Probeer maar eens te liggen in de 
slaapvertrekken. Lukt dat goed? De mensen 
aan boord van de Batavia sliepen in een 
zittende positie. Zo sliepen er wel zes 
personen in deze ruimte! 
 
 
Op het schip bevonden zich erg veel 
mensen, zoveel dat er soms wel zes 
mensen in één hut moesten slapen. Ook 
sliepen veel bemanningsleden op het dek. 
Mensen sliepen toen vaak in een 
zithouding, omdat ze geloofden dat je dood 
zou gaan als je op je rug sliep. 
 
Ga weer naar beneden naar de ruimte met de kolderstok. Ga onder de 
trap door en door de deur en neem vervolgens de trap naar het lager 
gelegen dek. Ga naar de kombuis (keuken) aan de linkerzijde in het 
midden van het schip.  
 
 
 
Opdracht 14 
Met welke twee materialen zijn de houten wanden van de kombuis 
bekleed? 
 
Antwoord  1)...........................................2)............................................ 
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Tegenover de kombuis zie je de bottelarij of versebalie, waar het eten aan 
de bemanning werd uitgedeeld.  
 
Vraag 15 
Je ziet allerlei soorten voedsel. Noem er twee. 
 
Antwoord  1)...........................................2)............................................ 
 
 
Ga terug naar de trappen en neem de trap naar beneden. 
 
Op dit dek (de koebrug) zaten 100 soldaten die naar de stad Batavia, het 
huidige Jakarta in Indonesië, werden gebracht om het fort te verdedigen. 
Ze moesten voor acht maanden lang op dit dek verblijven, zonder 
buitenlicht en stahoogte. De soldaten konden dus alleen maar zitten en 
liggen. Op de terugweg werden op dit dek de specerijen als peper en 
nootmuskaat vervoerd.  
 
Ga de volgende trap naar beneden. Je bent nu in het ruim.  
 
Achterin en achter de houten wand was de 
kruitkamer, waar het kruit voor de kanonnen werd 
opgeslagen. In de kruitkamer was open vuur 
verboden, om een explosie te voorkomen. Daarom 
heeft men een kleine nis met een venster gemaakt, 
waarin een kaars of olielamp gezet kon worden, 
zodat de kruitkamer toch verlicht kon worden, 
zonder gevaar van een explosie.  
 
Vraag 15 
Hoeveel nissen met een venster zitten er in de 
wand van de kruitkamer?  
 
Antwoord ..................................... 
 
 
In het ruim hangen vier zakken aan katrollen. De zakken zijn genummerd 
van 1 t/m 4. Van links naar rechts worden steeds meer katrollen gebruikt.  
 
Vraag 16 
Welk zak kun je het makkelijkste ophijsen?  
 
Antwoord ..................................... 
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Ga nu naar de voorkant van het ruim, neem de trap omhoog, ga links af 
en loop gebukt over het lage dek naar de voorkant van het schip.  
 
Daar bevinden zich de kromijzers, waarin iemand met zijn enkels en 
polsen kon worden vastgezet. Kijk goed om je heen, want het is hier erg 
donker en stoot je hoofd niet. Als je tijdens de reis iets fout had gedaan, 
kon je voor straf in de kromijzers (boeien) worden geslagen. Je ziet twee 
blokken met kromijzers.  
 
Vraag 17 
Hoeveel mensen in totaal konden hier worden vastgezet?  
 
Antwoord ..................................... 
 
Ga nu 2 trappen omhoog, ga links af en loop door de werkplaats (de bak) 
naar de voorkant van het schip. Klim voorzichtig door één van de twee 
kleine deurtjes. Je ben nu op het kleinste dekje (de luizenplecht) van het 
schip.  
 
Op het "galjoen" zie je twee rode blokken met gaten er in. Dit waren de 
toiletten voor de bemanning, ook wel "heimelijkheden" genoemd. 
Toiletpapier was nog niet uitgevonden, dus had men hiervoor een andere 
oplossing gevonden.  
 
Vraag 18 
Waarmee kon de bemanning hun billen afvegen?  
 
Antwoord ..................................... 
 
Loop nu via de werkplaats naar het hoofddek, verlaat het schip en ga 
terug naar het werfterrein. Gebruik je kaartje om het draaihek te passeren. 
Het rechter gebouw, schuin tegenover de smederij, is de tuigerij.  
 
 
 
Loop nu terug naar de ontvangsthal en ga de winkel in.  
 
In de winkel kan je veel verschillende leuke dingen kopen, zoals die mooie 
kleine gekleurde sleutelhangers. 
 
Vraag 19 
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Hoe heten deze sleutelhangers? 
 
Antwoord ..................................... 
 
 
 

Ben je klaar met alle vragen? Er is nog veel te doen op de 
werf, bijvoorbeeld bij de tuigerij en de smederij. Loop er 
maar weer eens langs, en ontdek alles dat op de werf te 
beleven is! 
 
We hopen dat je deze speurtocht leuk hebt gevonden! 
 


