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ALGERIJNSE CHEBEC  (2014) 
 
Algemene beschrijving en de romp. 
 
Een chebec is een snel zeilschip dat thuishoorde in de Middellandse Zee. De eerste 
chebecs verschenen daar aan het einde van de 17e eeuw, de laatste verdwenen in 
de eerste helft van de 19e eeuw.  
Het was een latijns getuigde driemaster met uitzonderlijk goede zeileigenschappen. 
Het werd intensief gebruikt door de barbarijse zeerovers, die ondermeer opereerden 
vanuit Algiers. Doordat het schip zo snel was kon het nauwelijks overmeesterd 
worden door oorlogsschepen van de landen die last hadden van de zeeroverij. Die 
landen gingen over tot het nabouwen van dit schip, zodat de zeerovers in feite 
bestreden werden met hun eigen schepen. Vooral Frankrijk en Spanje hebben dit op 
grotere schaal gedaan. 
 
 

 
 
Een voorbeeld van een Spaanse Chebec, getekend door een tijdgenoot.  
Afkomstig uit het werk: “Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan 
en in de Middellandsche Zee varen”. Het is een verzameling van 72 tekeningen, getekend door Baugean, 
omstreeks 1820. Dit is één van de boeken waarin voor mij de meeste gegevens voor schepen uit die tijd te vinden 
zijn. Baugean was een tekenaar die alles zeer nauwkeurig kon weergeven, ieder lijntje van de tuigage zit op de 
juiste plaats!  Hij had zelf op deze schepen gevaren en wist dus uit de eerste hand hoe de tuigage in elkaar stak. 
Alle zeilen worden aan hier stuurboordzijde gevoerd, de boegspriet heeft hier geen nut, maar kon in geval van 
een snelle achtervolging (of vlucht) nog voorzien worden van een kluiverzeil. 
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In de Middellandse Zee waren galeien de gebruikelijke oorlogsschepen van de 
omringende landen. Ze waren zeer kwetsbaar, slecht bestand tegen stormen en het 
waren bovendien slechte zeilers. Zeerovers, die hiermee ook opereerden, konden 
hiermee alleen op beperkte schaal successen behalen. Hun betekenis verminderde 
aanzienlijk naarmate  dwarsgetuigde schepen steeds efficiënter, sneller en zwaarder 
bewapend werden. Er moest uiteindelijk wel een schip komen dat die schepen het 
hoofd kon bieden. Dit werd de chebec; een schip direct afgeleid van de galei maar 
met uitstekende zeileigenschappen en zwaar bewapend. Alles was gericht op 
offensieve kracht en snelheid. 
Het model dat ik bouwde geeft de vroegste fase weer in de ontwikkeling. De romp 
heeft diverse kenmerken van de galei, die benut zijn om er toch een totaal ander 
schip van te maken. Latere chebecs, die door vooral Spanje en Frankrijk werden 
gebouwd, laten een iets andere rompvorm zien, terwijl de latijnse tuigage in 
hoofdzaak gelijk bleef. 
 
Kenmerkend voor de vroege chebecs waren het dek dat uit verscheidene niveaus 
bestond, de bewapening en de sterk overhellende boorden. 
 

                  
Chebec                                                                         Galei 
    

Rechts de rompdoorsnede van een galei, links die van een chebec. De roeibanken 
verdwenen, daar voor in de plaats kwamen aparte dekken die gebouwd werden op 
de spanten die de verschansing ondersteunden. In feite kwamen er dus twee dekken 
boven elkaar met een verlaagd stuk in het midden. Bij latere typen verdween die 
constructie en werd één groot dek gemaakt.  
 

 
Bovenaanzicht tijdens de bouw. De bijna rechthoekige vorm van het hoofddek verraadt de afkomst van de galei. 
In plaats van de hier geplaatste kanonnen aan de langsboorden zaten er  roeiers. De beide kanonnen die recht 
naar voren vuurden zijn wel een kenmerk van de galei. Latere chebecs hadden die naar voren gerichte kanonnen 
niet meer. 
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De oudste nog bestaande galei ter wereld, uit 1590, in het scheepvaartmuseum van Istanbul, laat de algemene 
overeenkomsten nog eens duidelijk zien. 
 
 

 
Tijdens de bouw, nog zonder masten. De verschillende niveaus van het hoofddek zijn hier goed zichtbaar. Het 
voordek (bak) heeft een veel lager niveau, terwijl het achterste gedeelte bestaat uit twee afzonderlijke dekken. 
Het lagere dek heeft normale beplanking, het hogere dek heeft een bodem van roosterluiken. Dit hogere dek 
hangt geheel vrij boven het water. 
 

De gegevens voor de bouw verkreeg ik uit verscheidene bronnen. De voornaamste 
waren de tekeningen uit het boek; “Die Schebecke und andere Schiffstypen des 
Mittelmeerraumes” van Wolfram Mondfeld (1974). De maatvoering daarvan heb ik 
voor een groot deel aangehouden aangevuld met de gegevens van Chapman uit;  
“Architectura Navalis Mercatoria”.  Chapman was in het begin van de 19e eeuw in de 
gelegenheid een ouder type chebec in zijn geheel op te meten.  
De schaal waarop ik bouwde was 1 : 87, de bekende HO schaal. Het materiaal is in 
hoofdzaak perenhout. Alle onderdelen zijn door mij zelf gemaakt met uitzondering 
van de kanonslopen. Het model is niet geschilderd. 
Ik bouwde het model op spanten van multiplex, volgens het systeem van 
halfspanten. Op het middenspant lijmde ik de spanten voor de stuurboordzijde. Als 
dat geheel klopte na nauwkeurig vijlen en schuren, maakte ik kopieën van alle 
spanten en lijmde die vervolgens op de bakboordzijde. 
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Het halfspantensysteem. Eigenlijk uit noodzaak geboren omdat de afzonderlijke spanten op de 
tekening van Mondfeld niet klopten. Overigens ga ik al mijn toekomstige modellen op die manier 
bouwen, het biedt veel gemak en voordelen. 

 

 
Sterk gebogen gedeelten maakte ik van blokjes balsahout en vijlde die nauwkeurig in de vorm als 
ondergrond voor de huidgangen. 

 
Vervolgens werden de perenhouten huigangen uitgezaagd. Ik nam daarvoor plankjes 
van 3 tot 6 mm dik, waaruit ik huidgangen van ca 2 mm dik met de figuurzaag 
uitzaagde. Dat lijkt een hoop werk, maar het valt mee na enige oefening. In ieder 
geval kun je na afloop zonder bezwaar deelnemen aan de Olympische spelen en 
uitkomen op het nummer; 100 meter figuurzagen.  
Bij iedere huidgang maakte ik de kopse- en langskanten zwart met een zacht 
potlood, alvorens ze vast te lijmen op de spanten. Dat geeft een hoop knoeiwerk 
maar na drogen, vijlen een schuren ontstaan  huidgangen met messcherpe 
breeuwnaden. 
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Na het plaatsen van de ondergrond van het dek werden de steunen voor de reling 
gemaakt. De multiplex steunen als verlengstuk van de grote spanten haalde ik 
voorzichtig los van de reeds opgelijmde huidgangen van de verschansing en verving 
ze één voor één door steunen van het juiste formaat en kleur. Daarna werden de 
dekplanken bevestigd, exact gevormd rondom de relingsteunen. 
 

 
Links de relingsteunen van multiplex. Rechts verwijderd en vervangen door steunen van perenhout. Aan de 
rechterkant is het dek reeds beplankt. 
 

De bewapening bestond uit kanonnen in drie verschillende kalibers. Naar voren 
vurend twee kanonnen van twaalf pond op schuifaffuiten. Langs de boorden veertien 
zesponders. Naar achteren vurend twee drieponders. Op onderstaande foto’s zijn de 
tappendekplaten nog niet aangebracht;. Die maakte ik van zeer dun uitgeklopte 
loden strookjes. Die zijn dan eenvoudig te buigen in de juiste vorm en nemen na 
enige tijd vanzelf een natuurgetrouwe kleur aan. De lopen zelf werden geschilderd 
(Revell 46 matt). 
 

       
Een 6 ponder                                                   Een 12 ponder op schuifaffuit. 
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Vervolgens kwamen de verhoogde dekken aan de achterzijde van het schip. De  
deuromlijsting naar de ingang naar de kapiteinskamer  en de deur zelf ontwierp ik 
naar voorbeeld van 17e eeuwse toegangen van voorname huizen in Tunis. 
 

 
 
Het verhoogde achterste dek heeft een vloer die bestaat uit een aantal roosterluiken 
gelegen op een paar stevige balken. Volgens Chapman en originele tekeningen in 
het Museé de la Marine in Parijs is dit de juiste methode. Vaak wordt op modellen 
van chebecs het gehele achterste dek uitgevoerd als één groot rooster. Dit kan 
vanwege constructieve problemen niet juist zijn. Het geheel zou  veel te slap worden 
en veel te zwaar. Overigens is mij nog niet geheel duidelijk wat de diepere reden 
voor deze roosterluiken is. Het enige wat ik kan bedenken is dat bij een storm hoge 
golven die tegen de onderkant van het overhangende dek slaan geen schade 
kunnen aanrichten, het water kan er dan doorheen. 
 
De versieringen langs de buitenkant van de verschansing op het achterdek maakte ik 
van heel kleine stukjes fineer. Het patroon komt veel voor op islamitische 
versieringen. 
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Het uit vier roosterluiken bestaande dek van het achterschip.   
 

De roosters hebben openingen van ca 7,5 x 7,5 cm. Groter mag nooit omdat anders 
de matrozen er met hun voeten doorheen zouden zakken en hun benen breken. Ook 
de beide roosters op het hoofddek hebben die afmetingen. Het maken van de 
roosters is een tijdrovend en secuur werkje.  
 

       
En aantal latjes wordt geklemd tussen twee metalen strips. Daarin worden met een zaagblad evenwijdige gleuven 
gezaagd van 0,8 mm  breed op tussenliggende afstanden van 1 mm. De zo ontstane latjes, foto midden, worden 
naast elkaar gelegd, gelijmd en afgewerkt.  
 

Het houtsnijwerk op de spiegel, onder de spiegel en op de punt van het galjoen 
sneed ik eveneens uit perenhout. 
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Een zeemonster zoals ik dat aantrof op een oude stadsplattegrond van Algiers en een wolvenkop. De rode 
vlakjes zijn van fineer van een rode tropische houtsoort. Door de ronde gaten staken de lopen van de beide 
drieponders. 
 

De ankers zaagde ik uit 2mm dik messingplaat en vijlde dit geheel rond. De lepels 
zijn van dun messing en zijn op de armen gesoldeerd.  
De vingerlingen van het roer maakte ik uit zeer dun messingplaat  waar ik dan de 
pennen in vast soldeerde. Daarna geschilderd  (Revell 46 matt). Ik heb ze met 
secondelijm bevestigd op het hout. Het roer kan geheel volgens de werkelijkheid 
bewegen. 
 

 
Links van het schaalfiguur  (HO)  twee ankers die al zijn gevijld, rechts zoals het uit de messingplaat kwam. 
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Eén van de twee grote ankers en het kleine anker. Kraanbalken kwamen volgens meerdere gegevens niet voor 
op een chebec .  
 

Iedere chebec kon in geval van windstilte worden geroeid. Een belangrijk hulpmiddel. 
Zo hadden ze nog een kans om weg te komen bij de nadering van een vijandelijke 
galei.  
Het is niet altijd duidelijk waar die riemen werden opgeborgen. Op latere chebecs zijn 
ze op sommige tekeningen hangend aan het achterschip te zien. Ik ga er van uit dat 
ze snel bereikbaar moesten zijn en zich dus binnenboord bevonden. De enige plek 
leek mij waar bij andere zeilschepen een sloep werd geborgen. Van chebecs, en veel 
andere latijns getuigde schepen, is bekend dat ze hun sloepen op sleeptouw hadden. 
De riemen heb ik gestapeld op een rek. Zie de foto met de ankers. Ik maakte de 
riemen uit lange cocktailprikkers van berkenhout, ca 3 mm dik. De verbrede bladen 
van 3 mm breed en de schachten van rond 1mm zijn uit één stuk prikker gevijld en 
vervolgens gekleurd in een bad met textielverf. 
 

 
Tussen de geschutspoorten de aan de binnenzijde afgedichte gaten waar de riemen doorheen staken. 
Daaronder buisgaten. Die gaten zitten dus ter hoogte van het onderste dek (zie blz 2). Kennelijk 
mocht het bovenste dek overkomend water doorlaten. 
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Het staande want 
 
Het staande want bestaat uit zwart garen (100% katoen!) dat ik verkreeg in een 
goede winkel van hengelsportartikelen. Voor een klein bedrag koop je een klos van 
minstens een halve kilometer. De lijn bestaat uit 12 strengen en is makkelijk uit 
elkaar te halen. Al naar gelang de vereiste dikte draaide ik meerdere strengen dan 
weer in elkaar met behulp van zeer verdunde houtlijm. Deze lijnen trekken dan geen 
stof meer aan een zijn heel goed met houtlijm vast te zetten. 
De wanten zijn niet vastgezet met jufferblokken. Die komen op latijns getuigde 
schepen niet voor. Bij het omzetten van de roede moesten vaak alle wanten gelost 
worden en na het omzetten weer worden vastgezet. Daartoe zijn de wanten uitgerust 
met knevels. Een houten stok die vastgrijpt in twee stroppen. Wanneer de knevel 
wordt weggetrokken lost het want zich. Korte tijd moest de mast dus geheel self-
supporting zijn, dus zonder hulp van tuien. Masten op dergelijke schepen zijn in 
verhouding daardoor vaak dikker dan die van vierkant getuigde schepen. 
De talies en takels, die voor de wanten zijn benut, heb ik van diverse tekeningen van 
dergelijke schepen uit die tijd. Overigens is bekend dat de gehele tuigage vaak aan 
het inzicht van de kapitein werd overgelaten en daardoor  nogal eens kon verschillen. 
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De staande wanten van de grote mast tijdens de bouw. De knevels zijn zichtbaar ter hoogte van de 
verschansing. Achter de mast, rechts, twee waterpompen met de zwengels op de grond. Links van de 
mast de draaispil voor de ankers en het ophijsen van de roeden. Vlak naast de mast een knecht. Alles 
wat hier zichtbaar is maakte ik  van perenhout. Alleen de kanonslopen zijn gekocht.  
 

 
De gebogen balk op het voorschip waaronder de beide 12-ponders op schuifaffuiten. Daarvoor de 
ankerbeting. Links de wanten van de fokkemast, belegd op klampen binnen de verschansing. 

 
 
In iedere masttop bevinden zich een schijf waar de reep voor de ophanging van de 
roeden is geschoren. De roeden worden enkel en alleen door dit touw op hun plaats 
gehouden. Jammer genoeg zie je op veel modellen van chebecs nog twee touwen 
extra, zo ongeveer als bij een vierkant getuigd schip met de functie van toppenants.  
Het is makkelijk in te zien dat dit bij de latijnse tuigage onmogelijk kan. Als de roede 
werd omgezet dan zouden deze touwen bij de masttop hopeloos in de knoop raken. 
Op de tekeningen van Baugean zie je die touwen dan ook helemaal niet. Overigens 
is die fout ontstaan door het onnauwkeurige model van een chebec in het Musée de 
la Marine in Parijs. Dit model heeft heel veel fouten en heeft helaas model gestaan 
voor een zeer gedetailleerde bouwtekening van het merk Aeropiccola. Naar deze 
tekening, die ook als bouwkit verkrijgbaar was, zijn heel veel modellen gemaakt.   
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In de golf van Oman zeilen nog steeds een aanzienlijk aantal latijns getuigde 
schepen, maar dan met loggerzeilen. Op foto’s van die schepen is de afwezigheid 
van die “toppenants”  ook duidelijk waar te nemen. 
 

         
 
Op het voorschip van een chebec is een gebogen balk te zien. Die diende voor de 
steun van de roeden als het schip bijvoorbeeld in een haven lag. Op bovenstaande 
foto’s heb ik de roede van de grote mast even over die steun gelegd en aan de 
achterzijde is te zien dat hij ook daar werd opgevangen.  
Veel afbeeldingen  laten zien dat zo’n schip ook wel eens vierkant getuigd was. De 
mast werd dan soms verlengd met stengen. Op die afbeeldingen is dan ook vaak 
waar te nemen dat de roeden over het dek lagen als bij bovenstaande foto’s. 
Kennelijk had de kapitein de keuze uit twee tuigages. Hoe dat komt is mij niet geheel 
duidelijk. Ik denk dat het te maken heeft met de wisselende weersomstandigheden in 
de seizoenen op de Middellandse Zee. In het voorjaar en de herfst kan het er 
behoorlijk stormen, in de winter werd er veel minder gevaren vanwege aanhoudend 
slecht weer. 

  
Een Genueese Pinque, waar te zien is dat het vierkant getuigd is, met alleen een steng aan de 
bezaansmast. Duidelijk zijn de roeden te zien die over het dek liggen. Rechts een schip waarop de 
bemanning bezig is de zeilen te bergen. Beide zijn tekeningen van Baugean. Let op de wel heel 
vreemde tuigage van dit schip. Aan de doorkant latijns, voor de rest vierkant.  Men noemde zo’n schip 
een Pollacker. 
 

Diverse technische boeken over dit soort schepen geven echter aan dat het galjoen  
enkele functie had en slechts als versiering diende, en in de verte moest herinneren 
aan de ramsteven. Het is op het eerste gezicht ook vreemd. Bij de galeien en in ieder 
geval de eerste chebecs liepen er geen stagen van het galjoen naar de masttop van 
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de fokkemast. Later veranderde dat, toen werden mogelijkheden aangebracht om 
ook kluiverzeilen te kunnen voeren aan een toegevoegde boegspriet. 
Echter…het zeil aan de fokkemast moest ingenomen kunnen worden of gereefd. 
Touwladders waren er niet, dat kon niet omdat de wanten soms moesten worden 
gelost. Om te reven en te bergen klom een aantal bemanningsleden vanaf het korte 
ondereind van de roede naar boven. Dat kon bij de fokkemast alleen maar vanaf het 
galjoen. Nergens anders raakte het ondereind het dek. Het galjoen had dus wel 
degelijk een onmisbare functie. 
 
 

Het lopende want en de zeilen. 
 
De latijnse tuigage verschilt nogal van de vierkante tuigage. Aangezien chebecs en 
veel andere scheepstypen met die tuigage zijn uitgestorven heb ik veel moeten 
zoeken om er achter te komen hoe een en ander werkte. Het vreemde daarbij is dat 
er veel over die schepen wordt geschreven, maar bijna geen enkele auteur waagt het 
om  exact te beschrijven wat er gebeurd als het schip overstag gaat. “De roede moet 
dan worden overgezet van loef- naar lijzijde”. 
In het boek;”The Age of the Galley, Mediterranean Oared Vessels since pre-classical 
times” (1995) van John Morrison komt een korte beschrijving voor (blz 154) die veel 
van het mysterie prijs geeft. Er wordt een detail van een schilderij van Rafael getoond 
dat het moment weergeeft waarop een latijns getuigd schip overstag gaat. Hieruit 
blijkt dat  de roede eerst vertikaal gezet wordt (korte eind onder) en dat de roede 
vervolgens langs de voorkant van de mast wordt omgezet naar de andere kant. Bij 
die handeling wordt ook het volledige zeil meegenomen in die draai. Het zal duidelijk 
zijn dat de wanten hierbij hopeloos in de weg zitten. Vrijwel alles moet worden gelost 
en na de handeling moet alles weer worden vastgezet. Een enorme operatie bij de 
grote zeilen van de chebec. En dan hebben we het over drie masten! 
Er zijn gegevens bekend waarbij blijkt dat kapiteins vlak voor het uitvaren aan de 
kade de roeden al zo positioneerden dat ze met de reeds bekende wind en koers het 
beste uitkwamen. Voordeel is dat op de Middellandse Zee het hele jaar door vrij 
precies kon worden gerekend op winden die in elk seizoen uit een bepaalde richting 
waaiden.  
Het is waarschijnlijk ook daarom dat op veel betrouwbare afbeeldingen van chebecs 
de roeden vaak allemaal aan de zelfde kant van de mast werden getekend (zie ook 
de afbeelding op blz 1). Moest het schip toch overstag gaan dan nam men vaak voor 
lief dat de zeilen tegen de mast werden geblazen. Het grootste deel van het zeil nam 
dan toch de juiste positie aan. Ook kwam voor dat twee zeilen aan bakboord werden 
gevoerd en één aan stuurboord, of andersom. 
Ook zijn er afbeeldingen die laten zien dat het zeil met de roede buiten de wanten 
hing. Het overzetten van de roede met zeil leverde dan minder problemen op omdat 
dan de wanten op hun plaats bleven. Maar als het schip zo scherp mogelijk aan de 
wind moest zeilen dan waren toch het zeil en de roede binnen de wanten. 
Op mijn model heb ik het grootzeil en het zeil aan de bezaansmast binnen de wanten 
gezet en het zeil van de fokkemast buiten de wanten. Ook van deze combinatie 
bestaan er afbeeldingen. 
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Kleine schepen met een latijnse tuigage maakten vaak gebruik van wanten aan één 
kant. Bij het omzetten van de roede werden die wanten dan omgezet naar de 
loefzijde. 
De zeilen maakte ik van dun katoen dat ik met textielverf op de juiste kleur bracht. 
Met opzet heb ik de rode tint bij niet alle zeilen gelijk gehouden. Vooral bij de vroege 
chebecs schijnen de zeilen nogal sprekende kleuren te hebben gehad, ook blauw-wit 
gekleurde banen kwamen voor. Latere typen hadden meer de neutrale tinten van 
vierkant getuigde schepen.  
Voor het maken en kleuren van de zeilen kan ik helemaal verwijzen naar mijn 
website;   www.constantwillems.nl  , waar ik het hele verhaal heb weergegeven. 
Alleen beschreef ik daar de behandeling voor zeilen van zijde. Voor katoen geldt 
bijna het zelfde. Ik kan daar aan toevoegen dat het heel belangrijk is dat tijdens het 
koken voortdurend moet worden geroerd. Verder vermeld ik in de beschrijving  dat er 
witte houtlijm op de randen (lijken) van het zeil moet worden aangebracht. Dat ging in 
dit geval met één zeil fout, doordat ik dit niet genoeg had verdund. Kennelijk moet bij 
katoen nog meer verdund worden anders gaat het gelijmde gedeelte glimmen. Dus 
altijd eerst proefstukjes maken. 
De roeden zelf bestaan voor wat de grootste twee betreft uit twee stukken die op 
elkaar zijn bevestigd. De bezaansroede bestaat uit één stuk. Ik gebruikte daar 
fijndradig beuken voor. 
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Te zien is hier het ophangpunt van de roede, ook weer met een knevel. Het rak verbindt de roede met 
de mast en kan dmv een blok losser worden gemaakt in geval de roede moet worden omgezet.. 
Verder geven de witte lijnen de gijtouwen  met hun blokken aan en de zwarte lijnen de wanten. De 
roede bestaat uit twee door woelingen samengebonden rondhouten. 

Bij het toepassen van de touwen voor het staande want en het lopende want heb ik 
de Hollandse methode toegepast. Dus geteerde lijnen voor het staande want en 
blanke lijnen voor het lopende want. Of dit juist is weet ik niet. Bij dit soort schepen is 
nauwelijks sprake van het staande want, omdat ook hier bij het overstag gaan veel 
mee gewerkt werd, anders dan bij de vierkante tuigage waar eigenlijk alles tamelijk 
ongemoeid werd gelaten tijdens een zeereis. 
De roeden werden gehesen met behulp van kardeelblokken. Dus zoals bij vierkant 
getuigde schepen ook gebruikelijk was. De ene keer zie je dat twee kardeelblokken 
worden gebruikt en de andere keer dat er één wordt gebruikt in combinatie met een 
knecht. Op mijn model zijn het twee kardeelblokken per roede. Het onderste blok zit 
dan met ringbouten aan het dek bevestigd. 
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De beide kardeelblokken van de roede van het grootzeil. Verder een viertal watertonnen. Water was 
een belangrijk iets op zo’n schip als je bedenkt dat er soms wel 250 man op een chebec zat! 
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Op de foto het achterschip. Wat vreemd komt het hekwerkje over dat een opening in 
het dek afschermt. Waarvoor dit diende is mij niet geheel duidelijk. Op de tekening 
van Chapman is dit hekje zichtbaar. Op een model naar die tekening in het Science 
Museum in Londen is het ook weergegeven. 
 

 
Science Museum Londen. 
Het hekje op het achterschip is mogelijk bedoeld om op een “waardige” manier aan boord te komen 
via een neergelaten trapje naar een sloep of naar een kade. De overhellende boorden van het schip 
bemoeilijkten een gemakkelijke entree. Hier is ook te zien dat niet het hele achterdek is uitgevoerd als 
rooster. De roeiriemen liggen hier achter de kanonnen, waardoor het onmogelijk werd de kanonnen 
achteruit te rijden (?). Op de tekening van Chapman zijn geen kanonnen of riemen getekend. 
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Een beeld van het voorschip  met de bak en alles wat daar in hoort. Zichtbaar zijn het rek waarop de 
riemen liggen vastgesjord, gedeeltelijk dus op de boog die diende ter ondersteuning van de roede als 
die op het dek lag. Onder de boog zijn de lopen zichtbaar van de beide 12-ponders op schuifaffuiten. 
De verhoogde voorsteven, vlak voor het begin van het galjoen, is afgeplat. Mogelijk lag hier een 
dierenvacht op om het schuren van de lijken van het fokkezeil tegen te gaan. Sommige afbeeldingen 
wijzen in die richting. Het halende part in de kardeelblokken wordt hier geleid door een knecht (nog 
net zichtbaar), richting draaispil. Het lijktouw is dus tegen de zijkant van het zeil gelijmd. Vanwege de 
sterk overhellende boorden zijn de wanten bevestigd aan klampen aan de binnenzijde van de 
verschansing. 

 
Bronnen. 
 
Nauwkeurige betrouwbare afbeeldingen van chebecs zijn er maar weinig. 
Opmetingstekeningen van de romp zijn te vinden op de websites van het 
scheepvaartmuseum in Madrid, in het reeds genoemde Architectura Navalis 
Mercatoria, en de afbeelding van het buitgemaakte schip “Boberach”, in Frankrijk 
opgemeten en uitgetekend. 
In alle gevallen gaat het uitsluitend om tekeningen van de romp, dus niet van de 
masten en de tuigage. Voor die gegevens zijn we aangewezen op de nauwkeurige 
tekeningen van Baugean en enkele schilders uit die tijd. Vooral Antoine en Francois  
Roux maakten hiervan zeer betrouwbare schilderijen in het begin van de 19e eeuw. 
Het Rijksmuseum bezit een groot model van een chebec. Het gaat hier om een zeer 
gedetailleerde romp met de masten, niet de tuigage. Kennelijk is het een laat model, 
erg lijkend op de chebecs die in het midden van de 18e eeuw werden gebouwd voor 
de franse marine. De eerste chebecs verschilden nogal van de latere typen. Het 
Science Museum in Londen heeft een model van een chebec dat vervaardigd is naar 
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de tekeningen van Chapman. Helaas staan hier alle masten loodrecht op het dek, en 
kunnen een aantal details niet kloppen. 
Arne Zuidhoek heeft in zijn boek “Zeerovers van de Gouden Eeuw” een boeiend  
sfeerbeeld neergezet omtrent de omstandigheden uit die bewogen tijd in de 
Middellandse Zee, ook chebecs komen hierbij uitgebreid aan de orde. 
 
Bij de bouw van mijn model heb ik me tot het uiterste ingespannen om zoveel 
mogelijk gegevens letterlijk en figuurlijk boven water te krijgen. Dat zal me niet overal 
zijn gelukt. Ongetwijfeld kleven ook aan deze interpretatie fouten. Wellicht geeft dat 
stof tot nadenken en duiken er ergens nog eens gegevens op. 
Dat er gegevens plotseling te voorschijn kunnen komen bewijst de ongelooflijk mooie 
galei uit 1590 in Istanbul. Jarenlang heeft dit schip een verborgen bestaan geleid in 
een loods en werd niet opgemerkt door auteurs die lijvige boekwerken schreven met 
diepgaande studies over deze schepen. Als zij dit schip hadden ontdekt dan liepen 
de gegevens hiervan ongetwijfeld als een rode draad door hun publikaties. Nu is dit 
schip het pronkstuk van het scheepvaartmuseum en een absolute aanrader voor een 
bezoek aan Istanbul. 
 

 
Een deel van de bemanning in de weer met de kanonnen tijdens de bouw  
 
 
Ikzelf heb veel plezier beleefd aan de bouw van deze chebec. Ik was geroerd door 
de fraaie lijnen van het schip, een sierlijk en indrukwekkend ontwerp uit een tijd toen 
zeilschepen nog de dienst uitmaakten. 
 
Constant Willems dec. 2014. 
 


