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De ondergang van de ‘NE 165’:  
een scheepsramp bij Schokland  

Een verrekijker bij venster 3: ‘De Zuiderzee, slagveld en visbun’,  

Leo Kaan  

Er zijn in heel Flevoland 435 scheeps-
wrakken gelokaliseerd, daterend uit de 
periode 13e tot en met de 19e eeuw. In 
de Noordoostpolder zijn zo’n 160 
scheepswrakken opgegraven.  

Het eerste scheepswrak dat in de 
Noordoostpolder gevonden is, was het 
wrak van een middeleeuwse kogge. 
Tijdens de oorlogsjaren in 1944 bij het 
graven van greppels voor drainagebui-

zen werd tussen 
Kuinre en Blokzijl 
dit wrak gevon-
den en vele 
wrakken volgden. 
Om meer be-
kendheid te ge-
ven aan de mari-
tieme historie van 
ons land -en ons 
gebied in het 

bijzonder- zijn er op de vindplaatsen 
van de scheepswrakken bakens gezet 
van drie meter hoog met een scheepje in 
top. Op deze manier kunnen we heden 
ten dage met verwondering stil staan bij 
een belangrijk stukje geschiedenis in het 
gebied waarin we wonen.  

Een scheepswrak midden op het land. 
Voor wie onbekend is met de geschie-
denis van de Noordoostpolder een 
raadsel. Hoe komt een schip daar te-
recht? Wat voor informatie geeft dit 
wrak over het leven en werken aan 
boord van zo’n vaartuig? Valt er iets 
te zeggen over de oorzaken van de 
ondergang?  

De bemanning van het schip doet haar 
uiterste best om de veilige haven te 
bereiken maar alle inspanningen zijn 
tevergeefs. Vlak bij de zuidpunt van 
Schokland vergaat het schip. Eeuwen 
later zijn arbeiders bezig een sloot te 
graven en zij stuiten op het wrak en 
zelfs op een skelet: ‘Het skelet van een 
mens, bijna compleet. 

Gezicht op de Zuidpunt van Schokland 
vanuit het Noorden rond 1800. 

Er blijkt dat een van de vele scheeps-
wrakken tot “leven” is gekomen en het 
laat zien dat de Zuiderzee aangeduid 
kan worden als een verkeersader van 
de toenmalige wereld.  

Schrijver Leo Kaan 
 

Drs. Leo Kaan (1958) 

werkt als docent geschie-

denis aan het Meandercol-

lege in Zwolle. Naast 

lesgeven doet hij onder-

zoek naar de maritieme 

geschiedenis van Schok-

land. Hij woont in Nagele. 
 

Schrijver Leo Kaan 

Stichting Canon de Noordoostpolder 
p/a  Secretariaat: Wim Logtmeijer,  

Westergolaan 7,  8302 LE Emmeloord.  

Telefoon: 0527-698714.  
Email: info@canonnoordoostpolder.nl 

www.canonnoordoostpolder.nl 

Willem Frederik Hermans en  
de Noordoostpolder  

Een verrekijker bij venster 9 : Ontginnen, woeste gronden in cultuur gebracht  

Theo Gaasbeek.  

afleveringen in weekblad De Noord-
oostpolder.  

In de editie van 30 juli 2014 werd 

‘W.F. Hermans en de Noordoostpolder - 
Deel 1’ geplaatst en in de editie van 6 
augustus volgde - Deel 2.  

Beide delen zijn tot op het moment van 
de totstandkoming van deze Verrekijker 
nog na te lezen.  

De stichting Canon de Noordoostpolder 
is bijzonder vereerd dat de auteur Theo 
Gaasbeek bereid was een boeiend 
beeld van die tijd en van de schrijver 
Hermans in die tijd te schetsen.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 Zelfportret WF Hermans,1940 
 (WFH archief)  
 
Een gevierd schrijver komt in de Oor-
logsjaren in aanraking met de Noord-
oostpolder in wording. Niet als auteur 
maar als geograaf op excursie tijdens 
zijn studie. Pas na de oorlog wordt  
Hermans schrijver en vervolgens be-
roemd.  

Hij schijnt de eerste schrijver te zijn die 
over de Noordoostpolder als gebied 
geschreven heeft. Of Hermans zo en-
thousiast was over de nieuwe polder, 
dat is nog maar de vraag.  

In deze verrekijker worden aanrakings-
punten met onze polder belicht. Het 
bezoek van schrijver Willem Frederik 
Hermans aan de polder moet midden in 
de Tweede Wereldoorlog hebben 
plaatsgehad. Hij bezocht de Noordoost-
polder destijds als geograaf.  

Deze Verrekijker beschikt over een uit-
gebreide lijst van bronvermeldingen die 
een goed historisch beeld geven van de 
Noordoostpolder in  de Oorlogsjaren.  

De Noordoostpolder 

Een  ko rt ere  ve rs ie  van  deze 
“verrekijker”  stond verspreid over twee  

Schrijver Theo Gaasbeek 
 

Theo Gaasbeek(1957) is geboren in Rhenen en 

studeerde af aan de Frederik Muller Academie. 

Hij woont in Marknesse.  

 

Met zijn eenmansbedrijf 'de Taalkoning' houdt 

hij zich bezig met het vertalen van de meest 

uiteenlopende boeken vanuit het Engels naar 

het Nederlands.  

 

Theo Gaasbeek heeft veel 

onderzoek gedaan om te 

komen tot deze verrekijker 

en derhalve zijn er ook 

vele verwijzingen naar 

diverse bronnen die het 

geheel tot een boeiend 

verhaal maken. 
  

Schrijver Theo Gaasbeek 
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C a n o n  d e  N o o r d o o s t p o l d e r      f l e v o m e e r b i b l i o t h e e k  
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Engeland na een bombardementsvlucht  
boven Berlijn, maar werd in de lucht 
beschoten en geraakt door de Duitse 
nachtjager van Oberleutnant Hans-Heinz 
Augenstein van 7./NJG1 (Nacht Jager 
Gruppe 1) 

De originele brontekst werd geschreven 
door William (‘Bill’) Winston Cottam 
(2000) en is vervolgens bewerkt door 
Hans Hollestelle. 

De stichting Canon de Noordoostpol-
der heeft in december 2014 een 
"verrekijker" uitgebracht over een 
neergestorte Lancaster bij Marknesse 
in 1944.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Jack Rule de Nieuw-Zeelandse piloot en 
gezagvoerder van Lancaster JA702. Zijn 
graf is in Vollenhove.  
Bron: www.teunispats.nl 
 

Op 30 januari 1944 werden de Lan-
caster bommenwerpers van het 156e 
squadron Pathfinders opnieuw opge-
roepen om de aanvallen tegen het 
Duitse Derde Rijk voort te zetten.  

Wat overkwam de bemanning van 
vliegtuigen die in de Tweede Wereld-
oorlog neerkwamen in de Noordoost-
polder? Soms kon er een noodlanding 
worden gemaakt in de blubber van de 
nog droogvallende polder. Anderen 
overleefden het als ze zich op tijd met 
hun parachute in veiligheid konden 
brengen. Velen vonden echter hier hun 
dood. 

Het verhaal is in 2000 opgeschreven 
door de navigator Bill Cottam van Lan-
caster Mk.III JA 702 “Z for Zebra” die 
op 30 januari 1944 neerstortte bij 
Marknesse.  

Het toestel was op weg terug naar 

Van Kirkham naar Krakau   
Lancaster neergestort bij Marknesse in 1944 

Verrekijker bij venster 10: Oorlogsjaren; het Nederlands Onderduikers Paradijs 

Hans Hollestelle 

Schrijver Hans Hollestelle 

 
Hans Hollestelle (Gouda, 1961) groeide vanaf  1963 

op in Marknesse in de  Noordoostpolder.  Van 2001 

tot 2013 was hij bestuurslid van de vereniging 

Vrienden van Schokland. Voor deze  vereniging 

organiseerde hij de cursus Historie. Hij is 

hoofdredacteur van Rondom Schokland, het 

cultuurhistorische tijdschrift van de  vereniging 

Vrienden van Schokland. 

 

In 2005 ontving hij met de Vrienden van Schokland 

de Lely Cultuurprijs van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds(Flevoland). Deze prijs wordt uitgereikt 

aan mensen die zich naast hun werk belangeloos 

inzetten voor cultuur in  Flevoland. In 2012 deed hij 

de vormgeving van de website en het boek van de 

Canon de Noordoostpolder.   

 

Hij geeft lezingen over 

“Bill Tudhope, de  laatste 

d r e n k e l i n g  v a n 

Schokland (1940)” en 

over “20 vliegtuigen 

neergekomen in de 

Noordoostpolder in de 

Tweede Wereldoorlog”. 

C a n o n  d e  N o o r d o o s t p o l d e r      f l e v o m e e r b i b l i o t h e e k  

De NM 107: een kogge vol klooster- 
moppen (ca.1375)  

Verrekijker bij venster 3: De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun  

Gerrit van Hezel.  

De lading bestond uit 5.000 klooster-
moppen. Verder lagen in het achterschip 
een ijzeren bijl, een vuurstang, Siegburg 
steengoed (omstreeks 1380), een kruik, 
2 bronzen Spaanse potten, een roodko-
peren pan en een fragment bovenleer 
van een schoen.  

De moppen wogen 4 kilo per stuk, en 
Modderman berekende zo het laadver-
mogen 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 on-
der het toenmalige maaiveld.  

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

 

De Moddermankogge  
In februari 1944 trof archeoloog Pieter 
Jan Remees Modderman (1919-2005) 
in de Noordoostpolder op kavel M107 
tussen het huidige Emmeloord en Mar-
knesse, 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 be-
schreven. 

Het schip was 15,70 meter 7 lang, 
maximaal 4,60 meter breed (4,50 me-
ter 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. 

Schrijver Gerrit van Hezel 
 

Gerrit van Hezel is werkzaam bij Rijkswa-

terstaat en woont in Zwolle.  

 

Hij werkt op dit moment aan een studie 

over het leven en werk van Walter Chris-

taller en diens familie.  

 

Hij heeft daarnaast o.a. met Aaldert Pol 

gepubliceerd over Schokland, Kraggen-

burg en de “regio”. 
  
 

 

 

 

 

 
Schrijver Gerrit van Hezel 

3 2 


