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De NM 107: een  kogge vol kloostermoppen (ca.1375) 
 
Een verrekijker bij venster 3: De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun 

 
door Gerrit van Hezel. 
 
In Europa zijn inmiddels veel wrakken van oude schepen gevonden, waaronder koggeachtige 
vaartuigen. In de provincie Flevoland ligt het grootste drooggelegde scheepskerkhof ter wereld.1 
Het eerste wrak in de wereld dat archeologisch als kogge is herkend, werd in de Tweede 
Wereldoorlog aangetroffen in de Noordoostpolder in kavel M107 (kogge NM107). Wat was dit voor 
een schip en waarom zou het verongelukt kunnen zijn? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit kaartje van Yftynus van 
Popta,2 dat de concentratie van 
wrakken in de NOP aangeeft, is de 
locatie van kavel M107 aangegeven. 
De rode gebieden bij Kuinre en 
Schokland hebben respectievelijk de 
hoogste concentraties wrakken in de 
provincie Flevoland. 
 

 

 

Koggeachtige schepen hebben diverse afmetingen zoals tabel 1 laat zien. In de Zuiderzeepolders 
zijn doorgaans kleinere typen koggen gevonden.3 
 

 Laadvermogen 
(tonnen) 

Lengte (m) Kiellengte 
(m) 

Bodem- 
breedte (m) 

Lmin (m) Lmax 
(m) 

Kleine 6 – 16 9,6 – 14,44 8,5 – 9 1,7 10,2 11,7 

Middelgrote 20-30 15,7 – 16,5 12 – 13 2,7 14,4 16,9 

Grote > 60 > 21,5 15 - 16 3,6 18 20,8 

Tabel 1. Koggen naar grootteklasse4
 

 

Kuinre 

Schokland 
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Kieltype Stevens Bodem (vlak) Zijden Spijkers Dwarsbalken Zeilvoering

kielplank trapezevormig
midscheeps 

karveel (glad)
overnaads

dubbel 

omgeslagen
1 mast(spoor)

loopt recht 

(horizontaal)

met las 

verlengde 

stevenbalk

loopt recht 

(horizontaal)

bij grotere koggen 

vrij recht

verbinden 

overnaadse 

planken

1 razeil

bij stevens: 

overnaads

Sedert omstreeks midden 13e eeuw een vast hekroer

Kenmerken koggeachtigen 1150-1400 n.Chr.

Zijzwaarden zijn dan ook niet nodig

Als bij alle middeleeuwse schepen is het onderschip aan uiteinden vrij scherp (gepiekt, geveegd)

De karveelplanken worden gedicht met mos en sintellat. Lat met sintels (sintelnagels) vastgezet. 

steken door huid 

heen (bij meeste 

grote koggen); 

daar beveiligd met 

stootblokken.

 
Tabel 2. Kenmerken van koggeachtigen die in wisselende samenstelling aanwezig moeten zijn (zie ook 
Van Holk 2009). 
 
 

 
Het wrak op kavel NM107 (1944) 5 

 
 
De Moddermankogge 
In februari 1944 trof archeoloog Pieter Jan Remees Modderman (1919-2005) in de Noordoostpolder 
op kavel M107 tussen het huidige Emmeloord en Marknesse, een eikenhouten scheepswrak aan. Het 
lag zo’n 7 kilometer ten zuid-zuid-westen van de oude burcht van Kuinre, waarvan de resten een jaar 
daarvoor door hem al waren blootgelegd en beschreven.6 Het schip was 15,70 meter7 lang, maximaal 
4,60 meter breed (4,50 meter binnen de huidplanken) en het had een ‘diepte’ van 1,25 meter, 
waarmee Modderman wellicht de afstand aan tot aan de midden-buitenzijde van de dwars- of 
dekbalk bedoelde. 
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Pieter Modderman bij een opgraving in 
1943 bij de burcht van Kuinre.8 
 
 
 
 

 
Enkele kloostermoppen uit de kogge NM107: 28 cm x 13 cm x 6,5 cm; ongeveer 3,3 kilo per baksteen.9 
 

 
De lading bestond uit 5.000 kloostermoppen. Verder lagen in het achterschip een ijzeren bijl, een 
vuurstang, Siegburg steengoed (omstreeks 1380), een kruik, 2 bronzen Spaanse potten, een 
roodkoperen pan en een fragment bovenleer van een schoen. De moppen wogen 4 kilo per stuk, en 
Modderman berekende zo het laadvermogen van het schip: 20 ton.  
Het schip moet op basis van datering van de spullen aan boord omstreeks 1380 - of er na - gezonken 
zijn. De scheepsbodem lag zo’n 1,70 meter onder het toenmalige maaiveld.10 Modderman 
constateerde dat de verstoring die het schip in de bodem teweeg had gebracht, vrij  hoog in de 
IJsselafzettingen (Sloef) eindigde, wat betekende dat de Zuiderzee hier toen nog niet zout was. Hij 
realiseerde zich dat de datering van scheepswrakken en hun positie in bodemlagen een bijdrage kon 
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leveren aan de datering van verschillende Zuiderzeeafzettingen. Onder de buikdenning trof hij een 
grote hoeveelheid Noordzeeschelpen aan, resten van een vroegere lading, wellicht bestemd voor 
een kalkoven. Modderman verwijst in zijn beschrijving naar een Zeeuwse kogge uit de 17e eeuw. Een 
afbeelding daarvan stond in het tijdens zijn onderzoek verschenen boekje van G.C.E. Crone „Onze 
Binnenschepen” (1944).11 Mede of vooral vanwege de gelijkenis kwam hij op het idee dat het wrak 
van een kogge was. ,,Dit is een gladde boot, maar de grote lijnen schijnen overeen te stemmen met 
ons schip. Ook het Zeeuwse scheepje bezat een spits toelopende vallende voor- en achtersteven. 
Het mat 11 last, d.i. 22 ton.” 
 
 

 
Een 15

e
 eeuwse steenbakkerij.

12
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Schets van Zeeuwse kogge, 17e eeuw zoals 
opgenomen in een boekje van Crone (1944). 

 

 
 

 

 
 Zeeuwse koggen, gravure uit 1627 van Jan Porcellis (1584-1632).13 
 
 
Nadat hij het wrak had laten tekenen werd het verstevigd en naast de opgravingsput dieper in het 
grondwater geplaatst en weer toegedekt. Op 9 november 1945 verdedigde Pieter Modderman zijn 
proefschrift over zijn onderzoek in de N.O. ,,ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren 
en wijsbegeerte aan de Rijks universiteit te Groningen” tegenover de historisch geïnteresseerde 
jurist en rector  Mr. Dr. C.W. van der Pot.14 
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Onderzoek aan wrak NM107 in 1944. De 
inhouten zijn verwijderd en de zijden 
worden provisorisch op hun plek 
gehouden. In het midden, gehurkt, 
archeoloog Modderman. Het 
belangrijkste vervoermiddel voor hem, 
zijn tekenaar en voorgraver was de 

fiets.15 
 

 
 
Een gemiste historische kans 
Omstreeks 1953 informeerde Dr. Paul Heinsius (1919-2001), een Duitse kapitein ter zee en 
historicus, die werkte aan zijn dissertatie Das Schiff der Hansischen Frühzeit - gepubliceerd in 1956 - 
bij Gerrit D. van der Heide naar Nederlandse scheepsvondsten die hem bekend waren. Van der 
Heide die in 1946 Modderman was opgevolgd en sedert 1949 werkte bij de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort deelde Heinsius mee, dat er in de 
IJsselmeerpolders al 117 schepen gevonden waren, waarvan er 82 waren onderzocht. En daarvan 
waren er 2 als middeleeuws herkend. Hij kon Heinsius daarover geen nadere opgaven doen; een 
publicatie zou op de rol staan.16 Dat Van der Heide  Heinsius niet gewezen heeft op de koggevondst 
van Modderman is jammer want de laatste vond het een belangrijk vaartuig “zoowel uit historisch-
scheepvaartkundig als uit bodemkundig oogpunt.”17 
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Gerrit D. van der Heide (1915-2006)18 
 

 
Als ruim twintig jaar later Gerrit van der Heide zijn boek ‘Scheepsarcheologie’ (1974) uitbrengt, 
benoemt hij daarin “Modderman”’s vondst niet als een kogge. Hij bespreekt het wrak wel uitgebreid 
en noemt het – neutraler - “een laat-middeleeuws schip”.19 Hij lijkt onzeker te zijn geworden over de 
identiteit van dit vaartuigje vanwege de vondst in 1962 van de veel grotere Bremer kogge. Ook 
neemt hij het artikel van Modderman niet op in zijn literatuurlijst. De kogge die op basis van een 
vondst is beschreven èn het eerst internationaal als koggetype is erkend, is dan ook niet de kogge 
NM107 geworden, maar de Bremer kogge.20 Tot die tijd moest men zich behelpen met de 
historische gegevens verzameld door Paul Heinsius, met name met diens verzamelde stileringen van 
vaartuigen op munten en zegels. 
 

 
De herverkenning van 200821 
De juiste plek van het wrak was niet op moderne wijze - met coördinaten - vastgelegd, maar kon 
toch na veel inspanningen op 30 november 2005 wel weer opgespoord worden ten behoeve van een 
herverkennend onderzoek.22 De kiel lag zo’n twee meter diep onder het maaiveld.   
De herverkenning van 11 tot 23 augustus 2008 was de start van de International Fieldschool for 
Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF). Het  onderzoekteam bestond uit studenten uit Leiden en 
Groningen onder leiding van maritiem archeoloog André van Holk, bijzonder hoogleraar scheeps-
archeologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Onder de deelnemers ook drie leden van de 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Groningen. Er konden nu moderne 
methoden en technieken toegepast worden dan in 1944. Studenten maten onder leiding van de 
modelbouwer bij het NISA, Frank Dallmeijer, het schip nauwkeurig op en tekenden het met behulp 
van een digitale meetarm. Het scheepswrak werd beschreven en er werden foto’s van gemaakt. 
Veldtechnicus Gert Schreurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zaagde enkele plakken 
hout uit het wrak. Uit dendrologisch onderzoek bleek dat het scheepshout omstreeks 1339 was 
gekapt in het noordelijk kustgebied. De naden tussen de planken waren met mos gedicht. 
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Prof. dr. André van Holk gaf in de media aan onder de 
indruk te zijn van Moddermans werk: 'Hij was zijn tijd ver 
vooruit en heeft het wrak tijdens de tweede wereld 
oorlog op een zeer systematische wijze opgegraven en 
gedocumenteerd. 23

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het laadvermogen van de kogge 
De gegevens van de recente inmeting van de Moddermankogge zijn nog maar deels gepubliceerd.24 
Daarom is voor berekeningen voor dit artikel uitgegaan van de opmetingen van Modderman. De 
grafiek geeft de aldus berekende waterverplaatsing in relatie tot de diepgang van de kogge weer.25 
 
Modderman berekende het gewicht van de kloostermoppen op 20 ton. Dit lijkt echter niet juist te 
zijn. Bakstenen hebben een soortelijke massa van 1,4 à 1,5 kg/dm3. Aangezien het hier niet gaat om 
machinaal geperste maar om handvorm stenen, waarbij de klei niet de volledige ruimte van de mal 
inneemt, kan voor de kloostermoppen een s.m. van 1,4 worden aangehouden. De 5000 bakstenen 
wegen dan 16,6 ton. Modderman heeft waarschijnlijk met water verzadigde stenen gewogen. Een 
globale berekening van het maximum eigen gewicht van het vaartuig inclusief luiken komt uit op 
11,6 ton.26  
Dat geeft de volgende waarden: 
Gewicht aan boord =  16,8 ton (incl. bemanning, eigendommen en lading) 
Gewicht schip  =  11,6 ton 
Deplacement  =  28,4 m3 → diepgang T = 1,04 m 
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Moddermankogge

waterverplaatsing naar diepgang
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  Berekende waterverplaatsing in relatie tot de diepgang van de kogge. 
 
 

De kogge getoetst aan 17e eeuwse normen 
Een andere benadering ter bepaling van het laadvermogen van de kogge zijn de rekenregels die in 
de 17e eeuw zijn opgesteld voor de betaling van vrachtlonen voor schepen die voor ’s Lands dienst 
voeren. In 1672 werd het veilige, maximale, laadvermogen van schepen berekend met de maten van 
het schip in Wezelse houtvoeten (12 duimen = 29,42 cm): a) de lengte over de stevens, b) de wijdte 
binnen de wegering, en c) een bepaalde holte vier voet achter de mast vanaf bovenkant van de 
buikdenning.  
Het schip werd volgeladen met bekende gewichten tot het nog bij ‘volhandig weer en wind’ kon 
zeilen; dat was weer waar men z'n handen aan vol had, dus ruw weer ... Bij smalschepen mocht de 
waterlijn tot 15 duim  beneden de onderkant van het laagste spuigat komen. Bij rondschepen en 
kagen was dat  tot aan de onderkant van het berghout.27 Deze drie afstanden (in voeten) werden 
met elkaar vermenigvuldigd. Dat was dan met enige tolerantie de volume-inhoud van de romp in 
vierkante voeten. De aldus berekende inhoud werd vervolgens gedeeld door het aantal gewogen 
lasten (van 1,975 ton per last28) dat het scheepstype bij die maximale diepgang kon bevatten en zo 
verkreeg men de divisor. De divisor voor een ongewegerde kaag - het type vaartuig dat in de 17e 
eeuw het dichtst de vorm van een kogge benaderde – bleek 240 te zijn.29 
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De divisor rekenmethode toegepast op kogge NM107 
      meter  Wezelse houtvoeten   

  
a. Lengte over de stevens    13,20                    48,7 
b. Wijdte binnen de wegering               4,50         15,30 
Hoogte tot bovenzijde potdeksel      1,20 30  
Waterlijn     1,20 m - 0,3678 m = T 0,832  
c. Holte tot de waterlijn                 0,632         2,15 
 

Inhoud = a x b x c = 1.634,9 kubieke voeten.31  
1.634,9 Kubieke voeten: divisor 240 = 6,81 Amsterdamse lasten of 13,45 ton.  
De waterverplaatsing van de kogge bij een diepgang van 0,832 meter is 20,4 m3.  
Dan resteert een eigen gewicht van 6,95 ton voor het vaartuig.32  
Dat zou het volgende beeld geven bij de aangetroffen lading bakstenen: 
 

Gewicht aan boord =  16,80 ton (kloostermoppen, incl. bemanning, eigendommen) 
Gewicht schip  =    6,95 ton 
Deplacement  =  23,75 m3 → diepgang T = 0,91 m, d.w.z. te zwaar beladen. 
 
 

 

 

Een midscheeps dwarsprofiel van de Moddermankogge getekend na de herverkenning, met één van de 
aangetroffen dekbalken, waarvan bovenstaande in situ. Het gangboord (zwarte plank rechtsboven) zat 
op een hoogte van 1 meter. 33 
 
 



 11 

Wind en golven 
Kogge NM107 was door zijn geringe vrijboord en hoge diepgang/breedte verhouding (4,34) minder 
geschikt voor de vaart op de Zuiderzee, zeker onder ruwere omstandigheden.  
 

 
Pas als de strijklengte (beschikbare vrije afstand over water) voor de wind voldoende lang is, zullen de 
golven een bij de windsnelheid en waterdiepte passende hoogte krijgen.34 
 

Lmax m 15,7

Bmax m 4,5

Hoogte zijde midscheeps m 1,65

Dekhoogte / holte m 1,25

T (diepgang) m 0,832

Bwl m 4,38

Lwl m 13,2

L/B 3,29

B/T 4,34

BLOKwl (LxBxT) m
3

48,10

Deplacement m
3

20,40

vormfactor onderwaterschip 0,4241

Gewicht schip ton 11,59 6,95

Laadvermogen ton 8,81 13,45

Eigen gewicht : deplacement 0,5681 0,3852

Lasten 2 m
3

4,4 6,7

Opvarenden ca 3 3

Waterlijn 0,3678 meter onder het potdeksel

   Algemeen

 
 

Tabel 3. Opgemeten en berekende dimensies van de Moddermankogge 
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In de Zuidoosthoek van de zee kon het er door de grote strijklengte - de lengte waarover de wind vrij 
over zee waait en golven maakt - behoorlijk spoken. Met de windsnelheid en -duur bepaalt de 
strijklengte de significante golfhoogte en de golfperiode die de zeegang kan bereiken. Hoe langer 
de strijklengte, hoe groter de golven worden. Ook de energie neemt toe bij een toenemende 
strijklengte en windsterkte. 
Om een voorbeeld te geven: bij een strijklengte vanaf Marken richting NM107 van 65 km en een 
zware tot zeer zware storm van 28,5 meter per seconde komen in 4 meter diep water om de 5,7 
seconden golven van 1,80 meter hoogte (tussen golfdal en golftop) aanrollen, waarbij het zicht 
slechter wordt door schuimvlagen. Wanneer orkaankracht wordt bereikt, bij een windsnelheid van 
32,7 meter per seconde, is de wind door geen zeil meer te weerstaan. De golven zijn inmiddels 2,00 
meter hoog en beuken een schip om de 6 seconden, terwijl geheel met schuim bedekte het zicht 
sterk vermindert.35 Zonder zeil, met een drijfanker ‘voor top en takel’ kan dan geprobeerd worden te 
overleven: geen zeil voeren en het schip laten voortdrijven door de druk van de wind op de masten 
en de romp.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schematische impressie van kogge 
NM107 zonder luiken (G. van Hezel). 
 
 

In de periode waarin de kogge vergaan moet zijn was sprake van een verschrikkelijke storm ‘in 
cratsino [de dag na] Dionysii’, op 10 oktober 1375. Op vele plaatsen braken de dijken. Velen in West-
Friesland verhuisden naar ‘Oost-Friesland’, het eigenlijke Friesland.36 Ook bij Kuinre moet het tekeer 
zijn gegaan. De Heer van Kuinre moest zijn burcht verlaten, want in 1378 is sprake van de bouw van 
een nieuw kasteel verder stroomopwaarts langs de Kuinder.37 Mogelijk is de bemanning van de 
kogge verrast door harde wind(stoten) en de overslag van grote golven. Misschien zijn de luiken 
daarbij wel van het dek gerukt. De kogge voer tussen de burcht van Kuinre en de landtong rond 
“Schokland”. De boeg van het wrak wees in zuid-zuid-oostelijke richting. Heeft de bemanning nog 
geprobeerd om tijdig in de luwte van de landtong te komen zo’n vijf à zes kilometer verderop? 
Wat we zeker weten is dat het schip zonk in het vier en een halve meter diepe water van de Vecht-
IJsseldelta. Van het roer, de mast en dekken trof Modderman niets meer aan, evenmin als van de 
bemanning.38 De eeuwen hadden het wrak met een paar meter dik sediment toegedekt. 
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Tot omstreeks 1450 liep de afvoer van de IJssel-Vechtdelta, alsook de vaarroute, tussen “Schokland” 
en Kuinre door.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zegel uit Kuinre (1399) lijkt een wat kleinere koggeachtige 
uit te beelden, met voorop een kajuit.40 
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Conclusies 
Een hanze was een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. 
Door samenwerking probeerden zij hun handel te beschermen en uit te breiden. De kogge was een 
schipstype dat in de periode 1150-1450 op grote schaal gebruikt is door de Hanzesteden om 
goederen te vervoeren. De scheepsgrootte bepaalde doorgaans in welk vaargebied de kogge werd 
ingezet. 
 
Tabel 1 is vertaald naar het operatiegebied in onderstaand diagram. 

 
 
 
  
 
 
 
 
Het koggeformaat en het 
vaargebied. Rood: inzet hoog. 
Geel: inzet gering tot matig. 
Wit:  
 geen inzet 
 

 
Kogge M107 behoorde tot de grotere schepen in de categorie kleine koggen. Het waagde zich te 
zwaar beladen in het vaargebied van de middelgrote koggen. De middelgrote kogge wordt 

historisch gerepresnteerd door de Kuinder kogge.41. 
En het wrak gevonden bij Nijkerk – de huidige replica Kamper Kogge – vertegenwoordigt het grote 
kogge type op hetr palet, evenals de kogge die in 2013 bij Kampen in de IJssel is aangetroffen. 
 
Uit het archeologisch onderzoek van Modderman blijkt dat de kogge M107 in diep vaarwater is 
gezonken. Het scheepje had volgens 17e eeuwse beladingsnormen een diepgang  tot 0,83 meter. Bij 
een belading met 16,8 ton bakstenen lag daarbij de diepgang echter - afhankelijk van het eigen 
gewicht van het scheepje - tussen de 0,91 en 1,04 meter. Volgens deze normen was het vaartuig te 
zwaar beladen. Bij een diepgang van 0,83 meter heeft de kogge een laadvermogen - afhankelijk van 
het eigen gewicht van het schip – van  12,10 à 13,45 ton.  
 
Een nadere bepaling en extrapolatie van het in het wrak aanwezige houtvolume zal meer 
duidelijkheid kunnen geven over het eigen gewicht en de diepgang waarmee werd gevaren. In het 
schip is uiteraard een groter volume (m3) voor het vervoer van bijvoorbeeld een paar lasten 
fabrieksturf voor een steen- of kalkovens beschikbaar.42 Waarschijnlijk haalde de kogge in het 
westen zeeschelpen en bracht daar bakstenen.Modderman mocht dan schrijven dat het een 
‘zeescheepje’ was, door zijn afmetingen en verhoudingen, en zeker met deze grote lading 
kloostermoppen, was het minder geschikt voor een ruwe Zuiderzee. 
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Enkele niet weggespoelde voorwerpen uit het achteronder van kogge NM107.43 
 
 

Tot slot44 
De kogge (de z.g.  Moddermankogge) die omstreeks 1375 in de golven van de Zuiderzee tijdens een 
storm ten onder is gegaan, roept ook nu nog veel vragen op en geeft maar weinig antwoorden. Het 
gaat hierbij om een kogge vol kloostermoppen waarschijnlijk bestemd voor een van de 
Hanzesteden. Deze kogge is ten noorden van Schokland vergaan. Had een aannemer in het westen 
deze lading stenen besteld bij een Kamper steenfabrikant45 voor het bouwen van een huis? Of waren 
deze kloostermoppen (zoals meestal) bestemd voor de bouw van monumentalere gebouwen of 
stadsmuren in een van de Hanzesteden? Zeer wel mogelijk.  
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In die tijd beleefden de Hanzesteden aan de Zuiderzee en met name Kampen een bloeiperiode, ten 
nadele van Stavoren dat in de 14e eeuw over haar hoogtepunt heen was, en vanouds al handel 
dreven met de Noordduitse steden. De Kamper zeevloot was in de 14e eeuw met zo’n 150 schepen 
waarschijnlijk groter dan die van alle andere Nederlandse steden samen. Het ging zowel om 
handelsvaart voor eigen rekening als om vrachtvaart voor derden.46 Deze snelle opkomst en bloei is 
mede te danken aan de zogenaamde Ommelandsevaart na de 12e eeuw met grote koggen ter 
vermijding van de landweg via Hamburg en Lübeck.  
De Zuiderzee mag ook toen al met recht de verkeersslagader van de “Lage landen” genoemd 
worden; de scheepvaart moet van behoorlijke omvang geweest zijn. 
In de Hanzeperiode schuiven Nederlandse schepen als het ware op natuurlijke wijze in de 
infrastructuur van handelsnederzettingen, stapelplaatsen en jaarmarkten. Kampen ontwikkelde zich 
tot stad van schippers en ondernemers die voor een belangrijk deel de vrachtvaart verzorgden in dit 
deel van het Hanzegebied. De kogge die in deze ‘verrekijker’ besproken wordt, is geboekstaafd  als 
de eerste vondst in de wereld van een kogge uit de Hanzeperiode. Daarom is het zo merkwaardig 
dat de archeoloog Van der Heide indertijd niet veel aandacht besteed heeft aan dit schip uit de 
vroege middeleeuwen.  
In elk geval lijkt het nog meer gerechtvaardigd om de Zuiderzee een economische motor van 
betekenis te noemen. 
De Zuiderzee: naast slagveld en visbun, zeer zeker verkeersader. 

 
 
Over de auteur: 
Gerrit van Hezel is werkzaam bij Rijkswaterstaat en woont in Zwolle. Hij werkt 
op dit moment aan een studie over het leven en werk van Walter Christaller en 
diens familie. Hij heeft daarnaast o.a. met Aaldert Pol  gepubliceerd over 
Schokland, Kraggenburg en de “regio”. 
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Eindnoten 
                                                 
1
  Er zijn sinds de droogmaking en ontginning zo’n 440 wrakken of resten van schepen gevonden,  

   waaronder van koggeachtigen. Daarvan resteren er nu nog maar zo’n tachtig. De andere zijn [deels]  
   opgegraven en [deels] onderzocht, maar konden door verschillende omstandigheden niet bewaard  
   blijven. 
2
  Van Popta (2012), p.49. 

3
  Alleen een kogge, gebouwd van Pools hout dat omstreeks 1269 is gekapt, die in het noordoosten  

   van de Noordoostpolder werd gevonden (NA57), zou een laadvermogen hebben van maar liefst  
   160 ton. 
4
  Van Holk (2009), p.139. 

5
  Foto van NM107 door Pieter Modderman (1945), collectie NISA (Nederlands Instituut voor  

   Scheepsarcheologie, Lelystad, nu Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RCE). Zie ook:   
   http://www.awnflevoland.nl/attachments/Aardewerk_2006_maart.pdf 
6
  De zogenaamde “Burcht I”. 

7
  Door de ernstige beschadigingen aan voor- en achtersteven viel niet goed aan te geven wat de  

   precieze maximale lengte van het schip geweest is.  
8
  Foto in De Boer en Geurts (2002), p.93 (uitsnede); Axipress, Lelystad/foto Frans Loos 

9
  Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie, Lelystad. 

   http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NISA01:515 
10

 Het huige maaiveld ligt op ongeveer 3,80 – NAP. 
11

 Crone (1944), p.40. 
12

 Afbeelding in een bijbel van de British Library, Londen. 
 http://www.deventer.nl/ontspannen/cultuur/archeologie/archeologisch-nieuws/2009/8/17/start-
archeologisch-onderzoek-in-uiterwaarden 

13
 Zeeuwse koggen of kogschepen op het water; prent nr. 8 in een serie prenten van Hollandse  

   scheepstypen, 1627; naar ontwerp van Jan Porcellis (1584-1632). Collectie Rijks Museum,  
   Amsterdam, object RP-P-OB-81.659. http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.463797 
14

 Modderman (1945).  
15

 Foto in Van Holk (2007), p.78. 
16

 Heinsius (1956), p.254. 
17

 Modderman (1945), p.75. 
18

 http://www.henkvanheerde.nl/schokland/gerritvanderheide80jaar.htm 
19

 Van der Heide (1979), p. 426-430. 
20

 Het in 2013 ontdekte wrak in de IJssel bij Kampen, dat uit de 15
e
 eeuw dateert, zou qua  

   afmetingen overeenkomen met de Bremer kogge. 
21

 Document: ‘Herverkenning Moddermanschip’ op:    
   http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/modderman.pdf 
   Ook enige informatie in Van Holk (2009). 
22

 Een uitgebreid verslag van de interessante zoektocht staat in Biewinga e.a. (2006). 
23

 Afbeelding: een “till” uit een film van omroep Flevoland over een opgraving bij ‘Brennels Buiten’ in  
   Kraggenburg. Film: http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/72539/opgraving-wrak-verloopt-goed 
24

 Zie bij Van Holk (2009). 
25

 De 0 van de diepgang is de onderzijde van de scheepsbodem exclusief de kielplank. 
26

 Geschat houtvolume 12,88 m
3
 op basis van extrapolatie (naar volledig dek, holte 1,25 m) van het  

   houtvolume van een stevige Modderschuit (Metz, 1987): eigen gewicht/deplacement = 0,4241. Bij  
   een s.m. voor nat eiken van 0,9 levert dit voor kogge NM107 een eigen gewicht van 11,59 ton op. 
27

 Berghout is de beschermings- of stootrand rondom het schip, meestal ter hoogte van het dek, of  
   net iets daar onder. Het vormt het breedste deel van de scheepsromp en levert een belangrijke  
   bijdrage aan het constructieve langsverband. 
28

 Amsterdamse lasten van 4.000 pond of 1,975 moderne tonnen. 
29

 Van Beylen (1970), p.165. 
30

 In de literatuur is geen sprake van spuigaten. In plaats van de onderzijde van de spuigaten is  
   daarom de bovenzijde van het potdeksel aangehouden; de bovenste (binnen)rand van de romp  
   tussen het gangboord en de bovenzijde van de dekbalk. 
31

 D.i. 20,6 m
3
. 

32
 Dit geeft een verhouding eigen gewicht : deplacement van 0,385. Dit ligt in de buurt van de  

http://www.awnflevoland.nl/attachments/Aardewerk_2006_maart.pdf
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NISA01:515
http://www.deventer.nl/ontspannen/cultuur/archeologie/archeologisch-nieuws/2009/8/17/start-archeologisch-onderzoek-in-uiterwaarden
http://www.deventer.nl/ontspannen/cultuur/archeologie/archeologisch-nieuws/2009/8/17/start-archeologisch-onderzoek-in-uiterwaarden
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken?p=1&ps=12&maker=Jan+Porcellis
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.463797
http://www.henkvanheerde.nl/schokland/gerritvanderheide80jaar.htm
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/modderman.pdf
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/72539/opgraving-wrak-verloopt-goed
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   verhouding bij de Bremer kogge, namelijk 0,405 (= 51,8 ton : 127,8 m

3
). 

33
 Afbeelding in Van Holk (2009), p.130. Uitgeverij Verloren, Hilversum, ontleend aan H.R.Reinders,  

   ‘Cog finds in the Netherlands’, Flevobericht 248, 1985, uitgegeven door Rijksdienst voor de  
   IJsselmeerpolders (opgegaan in Rijkswaterstaat Midden-Nederland, hoofdkantoor locatie  
   IJsselmeergebied). 

http://books.google.nl/books?id=T5e68QReeykC&pg=PA125&lpg=PA125&dq=Holk,+Maritieme+archeologi
e+van+de+kogge&source=bl&ots=BZ-
eB4KqgW&sig=4zK0AICKXedJNQVHFHdDGAvkBfY&hl=nl&sa=X&ei=hMx0U937GsKr0QWg2IDQAw&ved=0
CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Holk%2C%20Maritieme%20archeologie%20van%20de%20kogge&f=false 

34
 Informatie en afbeelding: Wikipedia, onderwerp ‘strijklengte’;http://nl.wikipedia.org/wiki/Windbaan 

35
 Wie eens wat golfhoogtes wil berekenen kan terecht op:  

   http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Software/simulator.swf 
36

 Buisman (1996), p.265. 
37

 De Boer en Geurts (2002), p.32. 
38

 De huidige bodemhoogte is ca. 3,80 m – NAP. Vlak na de drooglegging zal de bodem hoger  
   hebben gelegen. De onderzijde van het schip bij Modderman’s onderzoek zo’n 1,70 meter onder  
   het wellicht al wat ingeklonken maaiveld. 
39

 Ondergrondkaart: Van Hezel en Pol (2008), p.88. 
40

 F. Moll (1929). H. Ewe (1972).  
   Zie ook: http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kuinrez1.jpg 
41

 G. van Hezel, De Kuinder Kogge. In bewerking. 
42

 Met de divisor rekenmethode wordt een volume 41,6 m
3
 berekend. 

43
 Foto’s Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie, Lelystad; 

   http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/m107/%28m107%29 
   Zie ook de fraaie website: http://www.henkvanheerde.nl/schokland/kogge-M107.htm 
44

 Dit ‘Tot slot’  is door de canonredactie toegevoegd om het verhaal in de tijd van de geschiedenis  
   een plaats te geven. 
45

 Kalk- of steenovens waren voor kapitaalkrachtigen een nuttige en weinig riskante invenstering. De  
   productie kon elk moment worden stilgelegd of weer worden hervat. 
46

 Marit. Encycl. ; I, 90 e. v. 
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