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De ontdekking van een binnenvaartkogge 

een kogge vol kloostermoppen, omstreeks 1380 vergaan op de Zuiderzee 

 

Een verrekijker bij venster 3: Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun 

 

door Gerrit van Hezel.  

 
In Europa zijn inmiddels veel wrakken van oude schepen gevonden, waaronder koggeachtige 
vaartuigen. In de Nederlandse provincie Flevoland ligt het grootste drooggelegde scheepskerkhof van 
Europa. Daar, tijdens de Tweede Wereldoorlog, midden in de pas drooggevallen Noordoostpolder, 
had een archeoloog voor het eerst het vermoeden dat hij het wrak van een kogge gevonden had. 
Maar had hij gelijk?1 
In deze verrekijker wordt het verhaal weer gegeven van de NM107. 
In de bijlagen worden de technische zaken van het schip (voor zover bekend) verteld: 
Bijlage 1. Vaarsnelheid 
Bijlage 2. Opgemeten en berekende dimensies van enkele koggen 
Bijlage 3. Berekening waterverplaatsing van kogge NM 107 
Bijlage 4. Berekening van het scheepsgewicht 
Bijlage 5. Berekening van de vervoerskosten 
Bijlage 6. Berekening van de internationale en nationale vervoersvolumes van (zee-)schepen. 
 

 

Afb.1. Op dit kaartje van Yftynus van Popta2, 
met de roodgele plekken met concentraties van 
wrakken in de Noordoostpolder, is kavel M107 
met het te behandelen wrak aangegeven. In de 
provincie Flevoland liggen bij de kust van Kuinre 
en rond het vroegere eiland Schokland de meeste 
scheepswrakken. 
 
 

 

                                                
1 Vanwege nieuwe gegevens, nader onderzoek en nieuwe inzichten is dit artikel een sterk veranderde en 

verbeterde versie van het artikel ‘De NM 107: een kogge vol kloostermoppen (ca. 1375)’, Zwolle  
mei 2014, dat eerder stond als ‘verrekijker’ van de site ’ Canon de Noordoostpolder’.  
2 Van Popta (2012), p. 49. 
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Afb. 2. Het wrak NM107 in de Noordoostpolder.3 

  

                                                
3 Foto Modderman (1945), collectie NISA (Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie, Lelystad, nu Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed RCE).  
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1. Het schip  
 
1.1 Het onderzoek van Modderman 
 
In de Tweede Wereld oorlog kwamen Pieter Jan Remees Modderman (1919-2005), zijn tekenaar en 
de voorgraver elke werkdag op de fiets uit Kampen naar de Noordoostpolder.4 
In februari 1944 trof Modderman daar tussen het huidige Emmeloord en Marknesse, op kavel M107, 
een eikenhouten scheepswrak aan. Het lag zo’n 7 kilometer ten zuid-zuid-westen van de eerste burcht 
van Kuinre5, waarvan de resten een jaar eerder door hem al waren blootgelegd, gefotografeerd, 
beschreven en getekend.  
Het schip was 15,70 meter lang, maximaal 4,60 meter breed en had met een ‘diepte’ van 1,25 
meter.6 Volgens de veldtekening was de hoogte midscheeps 1,50 m (van onderkant kiel tot bovenzijde 
boord).7 

     

 

 Afb. 3  Pieter Modderman bij een opgraving in 
1943 bij burcht-I van Kuinre. 

 
 
 
 
 
 
Afb. 4. Onderzoek aan een wrak; niet de NM 107, want 
de inhouten zijn verwijderd.8  
De zijden worden provisorisch op hun plek gehouden. In 
het midden, gehurkt, archeoloog Modderman. 

                                                
4 Foto in Van Holk (2007), p. 78. 
5 De zogenaamde “Burcht I”. 
6 Vanwege een ernstige beschadigde voor- en achtersteven viel niet goed aan te geven wat de  

precieze overall-lengte (Loa) van het schip geweest is. De maximale breedte is bepaald uit dwarsprofiel f. 
7 Zie profielen c, g, h en i op bijlage 2. Deze kogge lijkt van ongeveer hetzelfde formaat te zijn als het in 1956 

onderzochte wrak van NM 133 waarvan Van Holk op basis van resten van de achtersteven – de afmetingen 

heeft geschat op 15 m x 4,5 m x 1,50 m. Van Holk 2013, p. 106. De ouderdom van deze kogge is onbekend. 

Blok (2014), p. 50. 
8 Met dank aan Koen Blok die hierop wees. 
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 Afb. 5. Schematische impressie van 
kogge NM107 met razeil (auteur). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6. Detail van een ets uit de  
Civitates orbis terrarum, de 
stedenatlas van Braun en Hogenberg 
van 1572. Op de voorgrond een 
scheepje dat nog met een razeil 
richting Groningen vaart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 De herverkenning van 2008 9 
 
De herverkenning van het wrak van 11 tot 23 augustus 2008 was de start van de International Fieldschool 
for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF). De juiste plek van het wrak was niet op moderne wijze - 
met coördinaten - vastgelegd, maar kon toch na veel inspanningen op 30 november 2005 worden 
opgespoord.10 De kiel lag toen zo’n twee meter diep onder het maaiveld. 
Het onderzoek werd verricht door studenten uit Leiden en Groningen onder leiding van maritiem 
archeoloog André van Holk, bijzonder hoogleraar Maritieme archeologie aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen. Onder de deelnemers waren ook drie leden van de Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland uit Groningen. Nu konden er meer moderne methoden en technieken dan in 1944 toegepast 
worden. Het wrak werd voor een klein gedeelte blootgelegd. 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. Koen Blok beschreef deze kogge, de lading, de technische details en de 
specialistische onderzoeken uitgebreid in zijn prachtige studie uit 2014, waarin hij ook vergelijkingen 

                                                
9 Document: ‘Herverkenning Moddermanschip’ op: 

http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/modderman.pdf 

Ook enige informatie in Van Holk (2009). 
10 Een uitgebreid verslag van de interessante zoektocht staat in Biewinga e.a. (2006). 
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maakt met andere koggevondsten in Flevoland. Daarin presenteerde hij bovendien in tabelvorm de 
basisgegevens van alle in de wereld ontdekte koggen.11 
 
 

Afb. 7. 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 wereldoorlog op een zeer systematische 
wijze opgegraven en gedocumenteerd.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Inhoud en datering 
 
In het achterschip lagen een ijzeren bijl, een vuurtang, Siegburg steengoed, een kruik, 2 bronzen 
Spaanse potten, een roodkoperen pan en een fragment bovenleer van een schoen. 13 
Gezien de datering van de spullen aan boord, met name van de drinkkan, moest het vaartuig volgens 
Modderman rond 1380 of later gezonken zijn. 
Veldtechnicus Gert Schreurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed had in 2008 enkele plakken 
hout uit het wrak gezaagd voor dendrologisch onderzoek. Daaruit bleek dat het scheepshout omstreeks 
1339 was gekapt in het noordelijk kustgebied van Noordwest-Europa, waaronder ook Noord-
Nederland valt. De naden tussen de planken waren met gedroogd mos en ijzeren sintels gedicht. Een 
van de stukken hout kwam uit Twente. 

 
3. Kloostermoppen 
 
De lading bestond uit 5.000 grootformaat bakstenen, ook wel kloostermoppen genoemd. Ze wogen 4 
kilo per stuk en Modderman berekende daarmee het laadvermogen van het schip: 20 ton. Bij de 
herverkenning zijn drie droge uit het depot afkomstige stenen gewogen. Het drooggewicht is dan 
ongeveer 3,8 kilo per baksteen.14 In gedroogde staat wogen de stenen dus 19 ton. Modderman had 
wellicht met water verzadigde stenen gewogen. 15 

                                                
11 Blok, Koen, De verdwenen Kogge van Modderman. Een kogge-achtig wrak in de bodem van Flevoland. In: 

Grondsporen 20. Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie. November 

2014. 
12 Afbeelding: een “still” uit een film van omroep Flevoland over een opgraving bij ‘Brennels Buiten’ in Kraggen-

burg.  

Film: http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/72539/opgraving-wrak-verloopt-goed  
13 The age range for pottery and other ceramics covers the entire period in which these materials have been 

produced. The typical range for burnt stone or sediment is from about 100 to 300,000 years. The error limits on 

the dates obtained are typically in the range of 5 to 10%. Zie ook Bailiff (2008). 
14 Modderman p. 75, Blok, p 42. De s.m. van – de tegenwoordige – bakstenen is doorgaans 1,4 à 1,5, maar 

blijkt te kunnen oplopen tot ca 1,9 afhankelijk van de duur van het bakproces. (Van Hunen, 2015) 
15 Modderman (1945) p. 75, Blok (2004), p 42. De s.m. van – de tegenwoordige – bakstenen is doorgaans 1,4 à 

1,5, maar blijkt ter kunnen oplopen tot ca 1,9 afhankelijk van de duur van het bakproces. (Van Hunen, 2015) De 

s.m. van de droge kloostermoppen uit kogge NM 107 bedroeg 1,543. 

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/72539/opgraving-wrak-verloopt-goed


 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afb. 8. Enkele niet weggespoelde voorwerpen uit het achteronder van kogge NM107. Linksboven de 
drinkkan uit omstreeks 1380.16 

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

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/m107/%28m107%29 

Zie voor de voorwerpen de website: http://www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl/de zee/Een middeleeuwse 

scheepsvondst op kavel M 107 in de Noordoostpolder 

http://www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl/de
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De bakstenen in NM 107 kwamen gezien het formaat hoogstwaarschijnlijk uit de streek van de Gelderse 
IJssel.17 ,,De bakstenen waaruit de muren van burgerhuizen in Deventer werden opgetrokken zijn 
zogenoemde moppen. Kloostermoppen zijn grote bakstenen of voetstenen, die in heel Nederland in de 
late middeleeuwen zijn gebruikt. 

Afb. 9. Enkele kloostermoppen uit de 
kogge NM107. Maten: 28 cm x 13 cm 
x 6,5 cm.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Een steenbakkerij uit de 15e eeuw.19 
 
De gevonden kloostermoppen zijn iets minder dan een voet lang. Tot na 1559 bleef Deventer deze 
steen, van één ‘holtvoet’ lang, bakken. De afmetingen staan op een contract uit dat jaar er bij 
getekend en bleken daar 28,5 x 13,4 x 6,4 cm te zijn.” 20 
Waarschijnlijk bestonden er tussen Kampen, Zwolle en Deventer afspraken over de steenformaten 
mogelijk sloten andere plaatsen in de omgeving zich hierbij aan. 21 
4. De bodem 
 
De scheepsbodem lag in 1944 zo’n 1,70 meter onder het maaiveld.22 Modderman constateerde dat 
de verstoring die het schip in de bodem teweeg had gebracht, vrij hoog in wat hij noemde 
,,IJsselafzettingen” (later sloef genoemd) eindigde. In deze delta-hoek was de Zuiderzee nog niet zout. 

                                                
17 Chemisch onderzoek heeft uitgewezen dat voor de bakstenen waarschijnlijk holocene rivierklei is gebruikt, 

vanwege de lage zwavelgehaltes. Blok (2014), p. 43 en bijlage E. 
18 Tijdens het bakken is er 6-8 % krimp. In de baksteenafmetingen kan een spreiding zitten van 10 % a.g.v. 

temperatuurverschillen binnen de oven afhankelijk van de bakplek. Het is daarom nodig dat de maten van veel 

stenen worden gemeten om een representatieve, gemiddelde waarde te krijgen. Zie Cordfunke (2015), p.190. 

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

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NISA01:515 
19 Image into a bible of the British Library, London. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israelites_making_bricks_-

_Flemish_Bible_History_(mid_15th_C),_f.78v_-_BL_Add_MS_38122.jpg 
20 De Meyer en Van den Elzen (1981), p. 33-34. In Deventer is een ontwerpcontract uit 1559 met de 

stadssteenbakker bewaard dat door Hollestelle werd gepubliceerd. Daarin staat van de grote steen dat ‘die 

mate soll wesen 1 holtvoet lanck, een halven voet breet en een vierdel voet dick...’ Op het stuk staan de ‘mate van 

die forme’ met strepen aangegeven. Hollestelle (1961), p. 90. Vertaald in centimeters: 28,5 x 13,5 x 6,4. 
21 Hollestelle (1961), p. 229. 
22 Het huidige maaiveld ligt op ongeveer 3,80 m – NAP. 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NISA01:515
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israelites_making_bricks_-_Flemish_Bible_History_(mid_15th_C),_f.78v_-_BL_Add_MS_38122.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israelites_making_bricks_-_Flemish_Bible_History_(mid_15th_C),_f.78v_-_BL_Add_MS_38122.jpg
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Hij realiseerde zich dat de datering van scheepswrakken en hun positie in bodemlagen een bijdrage 
kon leveren aan de datering van verschillende Zuiderzeeafzettingen.  
 
 

Afb. 10.2 De Almere afzettingen, ook wel 
sloef genoemd  (0 – 1600 AD). Foto in Foto 
Archief Directie Wieringermeer. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Scheepstype 
 
5.1 Het vermoeden van Modderman 
 
Tenslotte verstevigde Modderman het wrak, plaatste het naast de opgravingsput wat dieper in het 
grondwater en dekte het weer toe. Op 9 november 1945 verdedigde Pieter Modderman het 
proefschrift over zijn opgravingen 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, 
de rector Mr. Dr. C.W. van der Pot.24 Modderman verwijst in zijn beschrijving van het type vaartuig 
naar de afbeelding van een ,,Zeeuwsche Koch” uit de 17e eeuw. Hij zag de afbeelding in een tijdens 
de opgraving verschenen boekje van G.C.E. Crone „Onze Binnenschepen” (1944).25 Vanwege de 
gelijkenis dacht hij een kogge te hebben gevonden: ,,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.” 
Modderman vond het wrak NM107 een belangrijke vondst, “zoowel uit historisch-scheepvaartkundig als 
uit bodemkundig oogpunt.” 26 
 
 

                                                
23 Afgebeeld in Wiggers (1955), p. 84. 
24 Modderman (1945). 
25 Crone (1944), p. 40. 
26 Modderman (1945), p.75. 
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Afb. 11. Schets van de Zeeuwse kogge in het 
boekje van Crone (1944). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 12. 'Een Zeeuwse Koch groot omtrent 11 Last'. Gravure uit 1627 van Jan Porcellis (1584-1632).27 

 

5.2 Paul Heinsius 
 
Omstreeks 1953 informeerde Dr. Paul Heinsius (1919-2001), oud-kapitein ter zee en historicus, die 
werkte aan zijn dissertatie Das Schiff der Hansischen Frühzeit bij Gerrit D. van der Heide naar 
Nederlandse scheepsvondsten die hem bekend waren. Van der Heide, die 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 waren gevonden, waarvan er 82 waren 
onderzocht. En daarvan waren er 2 als middeleeuws herkend. Hij kon Heinsius daarover echter geen 
nadere opgaven doen; een publicatie stond op de rol.28  
Deze twee middeleeuwse schepen waren de Moddermankogge en een veel kleiner, maar soortgelijk 
scheepje, dat Van der Heide zelf bij het dorp Ens had gevonden.29 
Heinsius boek, verschenen in 1956, bevatte veel gegevens over zeeschepen in de vroege Hanzetijd, op 
basis van historische gegevens en stileringen van afbeeldingen van vaartuigen op munten en zegels. 

                                                
27 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 
28 Heinsius (1956), p. 254. 
29 NQ75, ca. 6 ton, gevonden in 1949 bij Ens, gebouwd omstreeks 1313. 
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5.3 Bremer kogge 
 
In 1962 was er een geweldige vondst in de Weser van de grote voor de zeevaart bestemde Bremer 
kogge.  
Het eerste internationaal als koggetype erkende schip  - wel de “Sternstunde der Nordeuropäischen 
Schiffsarchäologie” genoemd -  is deze Bremer kogge geworden.30 Die was hoofdzakelijk herkend op 
basis van het boek van Heinsius. Deze vondst gaf inzicht in de bouwtechnieken en zeileigenschappen 
van “kogge-achtige” schepen. 
 
5.4 Gerrit van der Heide 
 
Toen Gerrit van der Heide in 1974, ruim twintig jaar later, zijn boek ‘Scheepsarcheologie’ (1974) 
uitbracht, besprak hij het door Modderman gevonden wrak uitgebreid. Hij noemde het ,,een type 
binnenvaartschip”. Dat is juist, maar hij schreef ook dat daaraan ,,zeker geen typenaam kan worden 
toegekend.”  Hij leek te denken dat alle koggen grote zeeschepen waren, wellicht als gevolg van 
Heinsius boek, door de ontdekking van de grote Bremer kogge. 
 
5.5 Vroege koggen 
 
Na de vondst van de Bremer kogge werden er nog meer herkend en gevonden, zoals twee 
overgangstypen uit Jutland:  
o uit ca. 1150 de lange Kollerupkogge met een zijroer (1978, afmetingen ongeveer: 21 m x 4,7 

m x hoogte midscheeps 2 m) en  
o uit. ca. 1189 de vroegst bekende kogge met hekroer, de brede Kolding kogge (vondst 1943, 

2001, afmetingen: ongeveer 20 m x 7,3 m x hoogte midscheeps 3 m). 

 
 
 
5.6 Grote en kleine koggen 

 
Afb. 13. Dit zegel van het stadje Kuinre (1399) lijkt een 
binnenvaartkogge te presenteren. Voorop staat  een soort kajuit.31  
 
In de 11e eeuw had zich in West-Europa al een transportsysteem 
ontwikkeld dat ten minste drie verschillende grootteklassen voor 
vrachtschepen kende: kleine kustvaartuigen tot 10 ton laadvermogen, 
middelgrote vaartuigen van 10 – 25 ton laadvermogen en 
vrachtschepen voor de volle zee met een capaciteit van 50 tot 60 ton.32  
Een Hanze was een samenwerkingsverband van handelaren en later ook 
steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking probeerden zij hun 
handel te beschermen en uit te breiden. De kogge was een scheepstype 

dat in de periode 1150-1450 op grote schaal gebruikt is tussen de Hanzesteden om goederen overzee 
te vervoeren. De grootte van een schip bepaalde globaal in welk vaargebied het kon worden ingezet. 
 

 
  

                                                
30 Afmetingen Bremer kogge: 23,37 m x 7,62 m x 4,26 m. Het in 2013 ontdekte wrak in de IJssel bij Kampen, dat 
uit 1400-1450 dateert, afmetingen: ca. 20 m x 9 m x hoogte midscheeps 4,86 m. 
31 F. Moll (1929). H. Ewe (1972). 

Zie ook: http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kuinrez1.jpg 
32 Kalmring 2007, p.179. 
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5.7 Zeegaande koggen 

 

 
Afb. 14. Scheepsgroottes op de Baltische zee.33  
 
 
De grootste koggen werden ingezet in de internationale Hanzevaart. Deze koggen konden om 
Denemarken heen varen (Ommelandvaarders). Vooral vanwege de grotere zeeschepen  sinds de 
tweede helft van de 12e eeuw werd de vaarweg naar Utrecht te klein. Kampen, gelegen nabij de 
beter toegankelijke IJsselmonding, lag voor grote zeeschepen veel gunstiger. 
 
Zeeschepen waren niet alleen maar grote schepen. Volgens Hagedorn was in Hamburg van de in 
totaal 598 uitvarende schepen maar 1/3 deel een “eigenlijke” zeeschepen, d.w.z. dat ze groter waren 
dan 18 lasten (1 last = 2 ton). Slechts 22 hadden een groter laadvermogen dan 22 scheepslasten, w.o. 
een aantal van 50 lasten en meer.34 
Zo voer in 1369 bijvoorbeeld de Hamburger schipper Volquard Wilhelmson zeven maal met zijn 12 
lasten kleine scheepje geladen met bier of rogge de zee op, met - naar het schijnt - bestemming 
Amsterdam.35 In die tijd was de vaart ,,binnen dunen”, d.i. over het wad en via de Hollandse 
binnenvaartwegen op de route Hamburg-Holland-Vlaanderen, de regel. Hamburgse pondtolboek van 
1369 laat zien dat men zeeschepen tot 18 last laadvermogen tot de Waddenschepen rekende.  
 
 
 
 

                                                
33 Grafiek auteur. Gegevens op basis van Wolf (1986). 
34 Hagedorn geciteerd in Van der Heide (1974), p. 21. 
35 Nirrnheim, Pfundzolbuch nrs. 22, 106, 236, 380, 471, 541. Vgl. daar p. XXVII. Bij dit vaartuig kunnen het 

Hamburgse ,,Commerzlasten” van 6000 pond (3000 kg) zijn geweest. Men verkreeg ze door het product van de 

drie hoofdafmetingen door 300 te delen. 

Van Loon wijst op een ‘Overijsselsche sjomp, 'die van Lemmer naar Schokland laveert’. Volgens Schutten een niet 

overdekte zogenaamde ‘lösse zomp van ca. 12 ton.’ Van Loon (1820) p.8, geciteerd in Schutten (1981) p.118. En 

dan waren er natuurlijk al eeuwenlang de Zuiderzeevissers met hun relatief kleine vaartuigen. 

Scheepsgroottes op de Oostzee 1378-1471
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Dordrecht had de grens voor grote schepen die de Maas opvoeren in 1358 bij 60 lasten haring 
gelegd36 (overeenkomend met 48 roggelasten, of 46,2 lasten van 2000 kg) – dus schepen van 92,4 
ton - terwijl Bremen en de Wendische steden graag zouden zien dat er geen zeeschepen groter dan 
160 ton zouden worden gebouwd.37 In Hanzekringen heette het nog in 1470 dat kleine schepen ten 
hoogste 24 last vervoerden.38 
De Nederlandse Ommelandvaarders lijken in de 14e eeuw van gemiddelde grootte geweest te zijn 
(vergelijk met afb. 14). De duizenden soldaten die in 1396 in Enkhuizen ingescheept waren met 
bestemming Kuinre, werden vervoerd in 30 grote gehuurde schepen van gemiddeld 100 last (200 
ton).39 
De grenzen tussen klein, middelgroot en groot verschuiven dus nogal eens naar tijd, plaats en 
belangen. Naast het laadvermogen of afmetingen van schepen zal vooral ook de grootte van het 
vrijboord van belang zijn geweest voor de toepassing ervan als zee, kust- of binnenvaartschip. 

 
 
 

                                                
36 Van Mieris (4 delen, Leiden 1753-1756 ), Groot Charter Boeck van de graven van Holland, p.54. 
37 Van der Heide (1974), p. 21. 
38 Hanse Recesse, 2, VI, no. 356 par. 39 ,,myd kleinen schepen uppe dat hoegste van 24 lasten.” Geciteerd in 

N.W. Posthumus, De Oosterse handel te Amsterdam, pag. 102. 
39 Verwijs (1869), p.xxxvi, 16-18, 25, 26. 
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5.8 Binnenvaart-koggen 
 
De Deense maritiem archaeoloog Ole Crumlin-Pedersen heeft de volgende opvatting over de 
toekenning van de term ‘kogge’ aan een wrak: ,,the archaeological term cog should be restricted to 
seagoing vessels of the 12th–15th centuries which share the structural features of the lower part of hull 
with the Bremen Cog." 40  

 
Tabel 2. Koggeachtige kenmerken die - in wisselende samenstelling - in een koggewrak aanwezig moeten 
zijn.41 

 
Enkele maritiem archeologen, de Amerikaan Fredrick M. Hocker en de Nederlander Karel Vlierman, 
hebben voorgesteld om te spreken over kogge-achtige schepen indien een wrak van een vaartuig, 
groot of klein, voldoet aan meerdere technische kogge-kenmerken. Door deze pragmatisch aanpak 
kunnen objectief waarneembare koggeachtige technische kenmerken van een wrak er toe leiden dit 
een kogge te noemen. Dit geldt ook voor een aantal binnenvaartschepen, die gevonden zijn in de 
Flevopolders, wat hun naam in historische tijden ook geweest mag zijn.  
In een ankerinstructie voor de Duitse koopman in Brugge aan de Hanzesteden uit 1401 vinden we 
overigens ‘cleene cogghen’ genoemd tussen de binnenschepen.42 
 
In tabel 3 staan verschillende afmetingen van koggeachtige schepen. De parameters zijn deels 
ontleend aan Van Holk. In de Flevopolders zijn meest kleinere typen koggen gevonden.43 
 

 
Tabel 3. Koggen naar grootteklasse en bijbehorende afmetingen44 

                                                
40 Crumlin-Pedersen (2000) 
41 Zie ook Van Holk 2009. 
42 Höhlbaum, (1876-1904) deel V, nr. 509. 
43 Alleen een kogge, gebouwd van Pools hout dat omstreeks 1269 is gekapt, die in het noordoosten van de 

Noordoostpolder in perceel NA 57  werd gevonden, zou een laadvermogen hebben van maar liefst 160 ton. 
44 Van Holk (2009), p. 139. 

Grootte-       klasse vrijboord (m) Laadvermogen 

(tonnen) 

Loa (m) Kiellengte (m) B bodem (m) 

 Kleine 0,25 6-17 9,6 - 15,7 8,5 - 13,4 1,7-2 

 Middelgrote 0,37 17 - 39,5 15,7 - 16,5 10 - 13 2,7 

 Grote 2,00 > 60 > 21,5 15 - 16 3,6 

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 kog-

gen vrij recht

verbinden 

overnaadse 

planken

1 razeil

bij stevens: 

overnaads

Sedert omstreeks 1250 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
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Afb. 15. Het laadvermogen van 14e eeuwse binnenvaart-koggen gevonden in de Flevopolders. (Auteur) 
 
 
In afbeelding 15 heeft kogge NM 107 een gele cirkel en kogge Almere wijk 13 twee rode cirkels (een 
hoger laadvermogen bij de vaart als interregionaal vaartuig en minder laadvermogen bij het vervoer 
van lage volumegewichten als turf of – met minder vrijboord -  als kustvaarder). In het diagram van 
afbeelding 16 zijn de scheepsgrootteklassen van schepen en koggen toegewezen aan hun 
operatiegebied. In afbeelding 16 zijn indicatief verschillende typen vaargebieden voor vaartuigen in 
de 14e eeuw aangegeven: lokaal, interregionaal en internationaal. Daar horen ook verschillende 
scheepsgroottes bij. Enige overlap zal uiteraard voor komen. 
 

 De zeevarende koggen hebben een laadvermogen van 60 ton - > 300 ton, en een groot 
vrijboord tot meer dan 2 meter; 

 De interregionale schepen hebben een laadvermogen van 17 – 48 ton en een vrijboord van 
zo’n 32 cm; 

 De kleinste binnenschepen voor de lokale vaart vervoerden minder dan 17 ton en hebben een 
klein vrijboord. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 16. Scheepsformaten (koggen: purper gekleurd) en vaargebied omstreeks 1400. (auteur) 

Laadvermogen van van binnenvaart-koggen 

gevonden in de Flevopolders 1300 - 1410

5
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Kogge M107 behoorde tot de grootste onder de kleine koggen, of de kleinste onder de middelgrote. 
Het had zich met teveel vracht gewaagd in het vaargebied van de middelgrote koggen. 
De interregionale binnenvaart-kogge wordt gerepresenteerd door kogge Almere Wijk 13 en de Kuinder 
kogge genoemd in 1395.45 De Almerekogge, een kostbaarder schip met zo’n 37,8 ton laadvermogen, 
kan op ondieper water met een diepgang van bijvoorbeeld 1,16 m maar 25,6 ton vracht meenemen46, 
maar beschikt dan op de Zuiderzee of de Waddenzee wel over een groot vrijboord van 68 cm. 
Het wrak OZ36 gevonden bij Nijkerk– dat de maten leverde voor de huidige reconstructie ‘Kamper 
Kogge’ – vertegenwoordigt met een vrijboord van liefst 2 meter de grote zeegaande kogge type op 
dit grootteklasse palet, evenals de kogge die in 2013 in de IJssel bij Kampen is aangetroffen. 
 
Kogge M107 was in diep vaarwater gezonken. Het scheepje had volgens 17e eeuwse normen een 
laadvermogen van 17,16 ton. De lading van 19 ton bakstenen was volgens die normen dus te zwaar. 

 

6. Vaarsnelheid 
 
Uit de vervoerkostenberekening (bijlage 5) blijkt dat de gemiddelde snelheid van een schip van 17 ton 
5 km/u bedraagt.47 

 
7. De vervoerskosten 
 
Het vervoer per binnenschip was goedkoop vergeleken met vervoer per paard en wagen. Maar wèl 
duur ten opzichte van de kostprijs van de kloostermoppen. De klant zal zo’n lading over het algemeen 
dan ook van een nabijgelegen steenfabriek betrekken en de schipper zal zo mogelijk zorgen voor een 
retourvracht.48 Zelfs over korte afstand zijn de vervoerskosten voor een schip nog relatief hoog ten 
opzichte van baksteenprijzen. Johanna Hollestelle geeft een voorbeeld van de kosten van aanvoer van 
steen over de IJssel naar de loswal bij het tichelwerk in het Zwolse buurtschap Schelle: vanuit Hattem en 
Kampen 0,3 maal de baksteenprijs bij de oven, vanuit Zalk/Wilsum 0,21 maal de baksteenprijs en 
vanuit Kampen 0,30. Door het vervoer met paard en wagen naar het werk in de stad Zwolle kwam 
daar nog eens 0,33 maal de waarde van de moppen bovenop. 49  

 
Afb. 17. Een 17e eeuwse tichelaar die een klei-handvorm vult.50 

 
 
 
 
  

                                                
45 G. van Hezel, Kuinre en de Friese oorlog van 1396. Artikel, Zwolle december 2015.  
46 Zie bijlage 1. 
47 Zie voor de berekening van vaarsnelheden van verschillende koggen bijlage 1. 
48 Een voorbeeld uit de 19e eeuw laat zien dat men met baksteen en dakpannen ook ver kon reizen. De 

Zwartsluizer schipper Eijken bracht fabrieksturf uit Drenthe naar een tichelwerk in Woerden en nam stenen en 

dakpannen mee terug. Speerstra (1973), Hoofdst. ‘Turf.’, p. 28-33). Dat deed zijn vader ook al in de 19e eeuw. 
49 Hollestelle (1961), p. 44-45. 
50 Luiken (1697), p.143.  
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Kloostermoppen kunnen gebruikt worden voor nieuwbouw, of uitbouw of renovatie van bouwwerken of 
dienen als ballast/ tevens handelswaar voor zeeschepen op hun reis naar Noord- en Oostzeehavens. 51 
Om een beeld te krijgen van de vervoerskosten is een realistische reis bekeken: van een nabij Kampen 
gelegen steenoven naar een afnemer of bouwplaats in Amsterdam, met de intentie om op de terugweg 
een vracht Noordzeeschelpen voor een kalkoven mee te nemen.52 In dit scenario zijn de vervoerskosten 
voor de heenreis 91 1/3 groten53, 61 % boven op de aanschafprijs van 150 groten bij de oven.54 150 
Groten is een bedrag waar een timmermansmeester zo’n 25 dagen voor moest werken. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 18. Opbouw omstreeks 1400 van de vrachtkosten van een binnenvaartschip van 8,5 lasten (zwarte 
en blauwe lijn: tegen resp. de rivier de IJssel en de Waal op) 55  

 
 

8. De reis 
 
8.1 Herkomst en bestemming van de bakstenen 
 
De kloostermoppen kunnen bestemd zijn voor steden in Noord-Holland waar men in de nabijheid niet 
over de goede grondstof – tichelklei – beschikte; steden als Amsterdam en Haarlem.56 Soms haalde de 
kogge in het westen Noordzeeschelpen.57 De steden langs de IJssel hadden eigen steenbakkerijen die 

                                                
51 Voor de bouw van een gemiddeld burgerhuis waren in Deventer 18.000 stenen nodig. De Meyer c.s. 1981, p. 

87. 
52 Onder de buikdenning had Modderman een grote hoeveelheid Noordzeeschelpen aangetroffen, resten van 

een oude lading. 
53 Zie bijlage 4. 
54 De verkoopprijs van de grote moppen was 28 à 30 groten per 1000 in de periode 1356 – 1363. De Meyer 

en Van den Elzen (1981), Hfdst. III, noot 48. 
55 Grafiek Gerrit van Hezel. 
56 Hollestelle (1961), p. 112-113. 
57 Langs de noordwestkust van Nederland wordt de plaats waar de vissers hun goederen kwamen afleveren en 

deze vervolgens geladen werden voor de transport naar de kalkovens, een schulpstet of skulpstet genoemd. In het 

West-Fries heet een schelpvisser ook wel skulper. Zo'n los- en laadplek was onder meer de plaats Schulpstet, 

gelegen tussen het huidige Bakkum en Castricum. 

Relatie km en vrachttar ief schip van 8,5 last in 1400
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verpacht werden. Kamper stenen kwamen in de 15e eeuw o.a. terecht in de steden Amsterdam, 
Haarlem, Harderwijk, Amersfoort, Elburg, Zutphen, Zwolle en Vollenhove. Ook uit kleinere plaatsen 
langs de IJssel werden bakstenen uitgevoerd. In Zalk 13 km stroomopwaarts van hun stad waren 
bijvoorbeeld veel Kamper burgers actief als eigenaren/ exploitanten van steenbakkerijen.58 En het 
plaatsje Wilsum, 4,5 km bovenstrooms van Kampen, leverde in 1411 honderdduizend stenen aan 
Zwolle. 59  
 

                                                
58 De Vries (1999), noot 386. 
59 Berkenvelder (1979), p. 95. 
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  Afb. 19. Bodemsoortenkaart met kalk- en steenovens in 1350.60 

 
 
8.2 Windgolven 
 
Kogge NM107 was door zijn geringe vrijboord, geringe diepgang/breedte verhouding van ,24) en 
hooggelegen zwaartepunt,61 minder geschikt voor de vaart op een ruwe Zuiderzee.  
De kogge zonk ten noorden van Schokland, in de Zuidoosthoek van de zee, waar het door de grote 
strijklengte - de lengte waarover de wind vrij over zee waait en golven maakt - behoorlijk kan 
spoken.62 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Bewerkt fragment uit de Bosatlas van de geschiedenis van Nederland. 
61 Wanneer de lading stenen in het ruim tussen profiel c t/m i lag (zie bijlage 2), dan was de tas 0,91 m hoog, 

tot 1,36 m boven onderzijde kiel. Het integrale zwaartepunt van schip en lading ligt dan slecht 0,50 m onder de 

waterspiegel. 
62 Naast de windsnelheid en – duur bepaalt de strijklengte de 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. Door de auteur ingemonteerde en ingekleurde foto van Jacob Ollie van 

een praam met hooi op de Zuiderzee (1902). Golven:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Windbaan 
Foto Jacob Olie: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam, Beeldbank, Afbeeldingsbestand nr. 010019001496.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Windbaan


 19 

 
Afb. 20. Als de strijklengte (de vrije, obstakelvrije, afstand over water) voor de wind voldoende lang is, 
zullen de golven een bij de windsnelheid en waterdiepte passende hoogte krijgen.63 
                                           

 Afb. 21. Windroos.64 

 
Een krachtige Zuidwesterwind van bijvoorbeeld 12 meter per seconde en een strijklengte vanaf 
Marken van 65 km resulteert in 4 meter diep water in 1 meter hoge golven, waarbij om de 4 seconden 
een golffront passeert. 65 

 
 
  

                                                
63 Informatie en afbeelding: Wikipedia, onderwerp ‘strijklengte’. Door de auteur is een afbeelding turfpraam 

ingemonteerd. Golven: http://nl.wikipedia.org/wiki/Windbaan 
64 https://nl.wikipedia.org/wiki/Windroos_(grafiek) 
65 http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Software/simulator.swf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windroos_(grafiek
http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Software/simulator.swf
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8.3 Een fatale afloop 
 

 
Afb. 22. De ligging van het NM107 omstreeks 1380. Met dank aan A Post www.dorpshistorie.nl voor het  
beschikbaar stellen van de kaart (topografie 1350). 
 
 Ik heb me proberen voor te stellen hoe de reis is verlopen. De schipper zeilde niet onder "Schokland" 
door naar het westen, maar zette koers naar het noorden, omdat de wind uit het westen kwam. In de 
luwte van het eiland is op gunstiger weer gewacht. De wind draaide naar het zuidwesten en de 
schipper besloot een oversteek in westelijke richting te maken. En voer het water tussen Schokland en 
Urk op. Daar zal de zee hem te ruw zijn geworden en hij besloot om te keren en met het schip achter 
het eiland voor anker te gaan. Maar tijdens de draaimanoeuvre kreeg het golffront het schip in de 
lengte te pakken en deed het hevig schommelen. Daarbij komt er water aan boord, en misschien is de 
lading wat gaan schuiven. De knecht kan er niet tegenop pompen en de schipper verliest de controle 
over zijn schip, dat door de golven en de wind nog een eind richting kust wordt gestuwd.  
Tenslotte zinkt het schip in vier en een halve meter diep water. Van het roer en de mast zou 
Modderman niets meer aantreffen, evenmin als van de bemanning. De eeuwen die volgen bedekken 
het wrak met een dikke laag sediment. Het lag, enigszins opzij gekanteld, met de boeg naar het 
zuidoosten gekeerd. 66 
 

 
 

 
  

                                                
66 De huidige bodemhoogte van de vindplaats is ca. 3,80 m – NAP. Vlak na de drooglegging zal de bodem 

lager hebben gelegen. De onderzijde van het schip lag ten tijde van Modderman’s onderzoek zo’n 1,70 meter 

onder het wellicht al wat ingeklonken maaiveld. 

http://www.dorpshistorie.nl/
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9. Laadvermogen 
 
Men zou zich kunnen af vragen of er niet teveel lading aan boord was. Wat was het laadvermogen 
van het schip? 
De maximum waterverplaatsing van het schip is de som van het maximum laadvermogen en het eigen 
gewicht van het schip. Uit de waterverplaatsing en het eigen gewicht zal in 9.1 t/m 9.5 het 
laadvermogen worden berekend. 
 
 
9.1 De waterverplaatsing 
 
De studie van Blok baseert zich voor de volumeberekeningen van de scheepsromp op het digitaliseren 
van een reconstructie van de kogge, een zogenaamd half-model.  
In dit artikel zijn voor berekeningen de veldtekeningen van Modderman op schaal geprojecteerd op 
mm-papier en vervolgens opgemeten. Onderstaande grafiek geeft de daaruit berekende 
waterverplaatsing in relatie tot de diepgang van de koggen van zowel kogge NM 107, als de koggen 
Almere Wijk 13 en OZ 36.67 
 

 
 
Afb. 23. Relatie waterverplaatsing en diepgang van enkele koggen (auteur). 

 
 
 
 
  

                                                
67 De 0- of basislijn van de diepgang is de onderzijde van de scheepsbodem exclusief de uitstekende kielplank. In 
profiel f, gecorrigeerd voor de kanteling, is de hoogte tot de bovenkant van bakboord op Modderman’s tekening 
15 mm. Hij hanteert een schaal van 10 mm per meter, zodat het vaartuig midscheeps 1,50 m hoog is. 

Diepgang en deplacement van enkele koggen

y MN 107 = 14,499x2 + 10,171x - 1,3005

y Almere Wijk 13 = 4,6312x2 + 27,984x

y Koge OZ 36 = 10,353x2 + 28,781x - 1,5613
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9.2 De divisormethode 
 
Een van de methoden sedert 1636 om het laadvermogen van binnenvaartschepen te bepalen is de 
divisor-methode. In dat jaar werden rekenregels opgesteld voor de betaling van vrachtlonen voor 
schepen die op de wateren voor ’s Lands dienst voeren, ook op de Zeeuwse wateren en de Zuiderzee.  
Het maximale laadvermogen werd berekend door drie hoofdafmetingen van het schip68 - lengte, 
breedte en holte - met elkaar te vermenigvuldigen.69  
De uitkomst was met enige tolerantie de volume-inhoud van de romp in vierkante voeten. De aldus 
berekende inhoud werd vervolgens gedeeld door het aantal gewogen lasten (1 last = 1,975 ton)70 
dat een bepaald scheepstype bij een verantwoorde diepgang kon bevatten en de uitkomt noemde 
men de   
divisor. De divisor voor een ongewegerde71 kaag - het 17e eeuwse vaartuig dat het dichtst de vorm 
van een kogge benaderde – was 240, dat van een gewegerde 206.72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 24. Een midscheeps dwarsprofiel van kogge NM 107, met één van de aangetroffen dekbalken, 
waarvan bovenstaande in situ. Het gangboord (zwarte plank rechtsboven) zat op een hoogte van 1 
meter.73 
9.3 Vrijboord 
 
Deze methode is niet zonder meer toepasbaar op kogge  NM 107. Want, heeft de kaag geen vollere 
romp dan de kogge? En waar ligt bij deze kogge de bovenkant van de holte? 
Daarom is bij onderstaande berekening het maximale deplacement bepaald, behorend bij de 
maximale diepgang. Bij de maximale diepgang is er nog voldoende hoogte tussen de bovenkant van 
de scheepszijde – het boord - en de waterspiegel. Die hoogte heet ‘vrijboord’. 
Een 17e eeuwse norm luidde: vrijboord bij ‘volhandig weer en wind’ = 15 duim. Dat is 37 cm. 
Als we de minimumhoogte van de zijde van het schip als het laagste punt van afwatering beschouwen, 
dan is de maximale diepgang kleinste boordhoogte 150 cm – vrijboord 37 cm = 113 cm zijn.  

                                                
68 Het maximale laadvermogen werd berekend met de maten van het schip in Wezelse houtvoeten van 12 
duimen (29,42 cm): ‘Ende zullen alle Scheepen ende Schuyten de Lengte gemeeten werden Overstevens; ende de 
Wijdte op ’t wijdste van ’t Schip ofte Schuit; ende de Holte, van den onderkant vande Buikdenning af, tot den 
onderkant van ’t Spuygat, vier Voet agter het Mast-gebind, alles met Wezelsche Hout-voet.’ 
69 Het schip werd volgeladen met bekende gewichten tot het nog bij ‘volhandig weer en wind’ (ruwe 

weersomstandigheden) kon zeilen. Bij smalschepen mocht de waterlijn tot 15 duim (36,78 cm) beneden de 

onderkant van het laagste spuigat komen. Bij rondschepen en kagen was dat tot aan de onderkant van het 

berghout. 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. 
70 Amsterdamse lasten van 4.000 ponden ~ 1,975 moderne tonnen. 
71 Wegering: in het ruim, tegen de binnenzijde van de spanten, aangebrachte wand. Toegepast op houten 
schepen. 
72 Van Beylen (1970), p.165 die dit ontleende aan Van IJk (1697). Aangezien een gewegerde kaag zwaarder is 

dan een ongewegerde van dezelfde afmetingen zullen de waarden 240 en 203 hier zijn omgewisseld ! 
73 Afbeelding in H.R. Reinders (1985, p. 14). Met daarin door de auteur aangebrachte maten. 
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Uit afbeelding 24 volgt dat de kogge dan 29 ton water verplaatst. Dat is het maximale gewicht van 
de lading plus het eigen gewicht van het schip. 
 
 
9.4 Het eigen scheepsgewicht 
 
Wat woog het lege schip? Er is een goed verband tussen de waterverplaatsing van houten schepen tot 
bovenaan het boord midscheeps en hun eigen gewicht. Modderman’s vaartuig had hoogstwaarschijnlijk 
geen luiken en binnenwegering.74 Het eigen gewicht is berekend op 11,84 ton (ongewegerd).75 Zie voor 
de berekening bijlage 4. 
 
 
9.5 Het laadvermogen 
 
Nu is het laadvermogen van kogge NM 107 te berekenen. 
Laadvermogen = deplacement 29 ton – eigen gewicht 11,85 ton = 17,15 ton. Die lading van 19 ton 
kloostermoppen was dus te zwaar geweest! 76 
En als de kloostermoppen niet kurkdroog waren dan was de overbelading nog hoger geweest. 
 

 

 

 

10. Vervoersvolumes 

 
In de Canon van de Noordoostpolder staat: ‘de Zuiderzee: naast slagveld en visbun, ook verkeersader’. 
Jazeker!  
Er is relatief veel aandacht voor zeevarende Hanzekoggen. Als we echter naar jaarprestaties als 
vervoersvolume en vaarfrequentie kijken, dan speelden de binnenvaartschepen omstreeks 1400 een veel 
grotere rol.  
 

 
10.1 Het internationale vervoersvolume 

                                                
74 Bij de kleinere koggen zijn nooit (resten van) luiken gevonden. Wellicht werd gewerkt met (af)dekzeilen. 

(Meded. Koen Blok). 
75 y = -0,0002x2 + 0,2018x + 2,9227, waarin x = ondergedompeld deplacement van 46,4 m3. Zie bijlage 3.  

Koen Blok houdt een eigen gewicht aan van 12 ton. Het laadvermogen van de gewegerde kogge Almere Wijk 

13 is berekend bij een diepgang van 1,468 m op deplacement 51,74 m3 – eigen gewicht 14,52 ton = 37,22 ton 

laadvermogen.  
76 Bij het vervoer van 19 ton bakstenen wordt het deplacement 19 + 11,85 = 30,85 m3; het schip heeft daarbij 

een diepgang van ca. 1,18 m en een vrijboord van à 32 cm i.p.v. de norm van 37 cm. Als de stenen niet geheel 

droog waren dan is het teveel aan lading nog groter geweest. 
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Afb. 25. Het jaarlijks handelsvolume van de Hanze-zeevaart, gesymboliseerd door containers gevuld met 
koggen, past in één modern groot containerschip van 15.000 TEU. 77 

 
 
De ca. 1000 Europese zeeschepen in de 15e eeuw vervoerden gemiddeld 6 kilo goederen per 
Europeaan.78 Een lading die tegenwoordig met gemak in één groot zeecontainerschip van 500.000 ton 
past.  
 
Omstreeks deze tijd beleefden de Hanzesteden langs 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 dreef met de Duitse Noordzeesteden en Keulen. De Kamper zeevloot was in de 14e eeuw 
met zo’n 150 schepen waarschijnlijk groter dan die van alle andere Nederlandse steden samen. 
Gevaren werd zowel als handelsvaart voor eigen rekening als om vrachtvaart voor derden.79 De snelle 
opkomst en bloei van Kampen is mede te danken aan de zogenaamde Ommelandsevaart met grote 
koggen na de 12e eeuw ter vermijding van de landweg via Hamburg en Lübeck. 
 
 
10.2 Het vervoersvolume van de binnenvaart 
 

De naar schatting 300 Nederlandse zeeschepen vervoerden minder dan 8,7 kilo per Nederlander, 
waarvan meer dan de helft werd aan- en afgevoerd door binnenschepen.80 
De Nederlandse binnenvaart vervoerde met kleinere scheepjes per Nederlander veel meer dan 500 kilo 
aan goederen (vooral bouwmaterialen en brandstoffen): dat was meer dan het vervoer van de totale 
Europese zeevaart.81 
 

11. Tot slot 
 
De Moddermankogge die omstreeks 1380 in de Zuiderzee ten onder is gegaan, roept ook nu nog veel 
vragen op.  
De kogge was volgens 17e eeuwse normen overvol beladen met kloostermoppen uit de IJsselregio en 
die bakstenen waren waarschijnlijk bestemd voor een van Hanzesteden aan de westkust van de 

                                                
77 Montage afbeeldingen: auteur. 
78 Vervoer zeevaart Europa maximaal 335.000 ton goederen. Deels gebaseerd op berekening van aantallen en 
laadvermogens Walter Vogel (1915) geciteerd in Dollinger (1967), p.179 
79 Asaert (1976) deel I, p. 90 e. v.  
80 Vervoer Nederlandse zeeschepen < 67.500 ton. Ook Dollinger wijst op het grote belang van de binnenvaart voor 
de hanzeatische handel. Dollinger (1967), p.185-188. 
81 Zie bijlage 5. Vervoer Nederlandse binnenvaart > 390.000 ton. 
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Zuiderzee. Die baksteenformaten waren geschikt voor de bouw, ook in de Hanzesteden in het westen 
of in de Noordduitse havensteden.82 
 
Gelet op de herkomst van de lading en het gebruikte hout voor de bouw lijkt deze binnenvaartkogge 
gebouwd te zijn in de IJsselstreek. 
In die tijd beleefden de Hanzesteden langs de Zuiderzee en met name Kampen een snelle opkomst en 
bloei. De Zuiderzee was ook toen al de verkeersslagader van de “Lage landen” en de scheepvaart 
moet daar van groot belang geweest zijn. 
In de Hanzeperiode schuift het Nederlandse palet aan schepen 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. Schepen van het formaat van de Bremer- en Kamper kogge (resp. ca. 37,5 en 52 
lasten) waren dé zeeschepen van de Hanzetijd; zij waren onmisbaar om waren uit de hele bekende 
wereld aan te voeren. Op haar beurt was het scheepstype kogge zonder de Hanze nooit zo’n succes 
geworden. En zonder de kleinere binnenvaart-koggen zouden de grotere niet ‘gevoed’ worden.  
 
11.1 De betekenis van Kogge NM 107 
 
Kogge NM 107 is de eerste vondst in de wereld van een wrak uit de Hanzeperiode waarvan vermoed 
werd dat het een kogge was. Het is vreemd dat archeoloog Van der Heide daar in 1953 en zijn 
publicatie van 1974 niets heeft vermeld. 
 
Kogge NM 107 symboliseert voor de 14e eeuw (evenals andere wrakken trouwens), het feit dat met 
de zee niet te spotten valt en 
o het koggeachtige scheepstype onder de binnenvaartschepen; 
o de bijdrage van de binnenvaart zowel aan de verstedelijking van ons land, als aan de 
verstening van de voorheen houten woningen in de steden (vanwege de kloostermoppen);  
o en tenslotte dat de Zuiderzee in de Hanzeperiode vooral een verkeersader voor 
binnenvaartuigen en visserschepen was! 
 
In elk geval was de Zuiderzee ook in de Hanzetijd een economische motor van betekenis. 
De Zuiderzee: naast slagveld en visbun, zeer zeker verkeersader. 
 
 

                                                
82 Kalk- of steenovens waren voor kapitaalkrachtigen een nuttige en weinig riskante investering. De productie kon 

elk moment worden stilgelegd of weer worden hervat. Vaak had een stad ook eigen steenovens. 
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BIJLAGE 1. Vaarsnelheid 

 
De rompsnelheid van een schip is zijn theoretische vaarsnelheid, waarbij de golflengte van de 
boeggolf gelijk is aan de lengte van het schip. Als de snelheid toeneemt, neemt de grootte van de 
boeggolf toe en daarmee zijn golflengte. Maar wanneer de rompsnelheid wordt bereikt, is een 
transportschip gevangen in zijn pure waterverplaatsing. Meer toegevoegd zeil- of motorvermogen 
wordt uitsluitend omgezet in het opbouwen van meer golven en niet in snelheid. 
De werkelijke gemiddelde zeilsnelheid ligt dan ook, mede door de wisselende windomstandigheden, 

ver onder de rompsnelheid. 
  

De rompsnelheid kan worden berekend door de volgende formule84: 

 

waarin: 

" " is de lengte van het schip op de waterlijn in meter en 

" " is de rompsnelheid van het schip in km/u. 

De verhouding van de snelheid tot  wordt vaak de "snelheid/lengteverhouding" genoemd, ook 
al is het een verhouding tussen snelheid en de vierkantswortel van de lengte. 

 
 
B1.1 Kogge NM 107 
 
De lengte van kogge M107 op de waterlijn bedraagt ca. 14,8 meter. 
De rompsnelheid van kogge NM107 is 16,80 km/u. Uit de vervoerkostenberekening (bijlage 4) blijkt 
dat de gemiddelde snelheid van een schip van 17 ton 5 km/u bedraagt, d.w.z. 29,8 % van de 
rompsnelheid. 
 
 
B1.2 Kogge OZ 36 (reconstructie: Kamper kogge) 
 
Voor de zeevarende kogge (Lwl = 20 m) gelden de volgende snelheden: 
Rompsnelheid  20,08 km/u 
Gemiddelde snelheid   7,40 km/u (36,9 % van de rompsnelheid)85 
Per omloop of reis zit de meeste tijd in het verwerven, wachten op en verwerken van de lading, niet in 
de vaartijd zelf. 

 
 

                                                
84 Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rompsnelheid 
85 Volgens Dollinger is de gemiddelde snelheid van een kogge “in the order of four to five knots”. D.w.z. 7,4 tot 
9,3 km/u. Dollinger, The German Hansa (1970), p.1970. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rompsnelheid
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BIJLAGE 2. Opgemeten en berekende dimensies van enkele koggen 
 

   Parameters Kogge 

    NM 107 Almere Wijk 13 OZ 36 

(reconstructie 

"Kamper") 

Bremer 

    1340 - 1380 1410 - ? 1366 - ? 1378-1380 

[1]  Loa (m) 15,7 15,95 21,58 23,27 

[2]  Boa (m) 4,60 4,20 7,56 7,62 

[3]  Kleinste hoogte Hmidscheeps(m) 1,50 1,84 4,47 4,26 

[4]  Holte (m) 1,25 1,70 3,58 3,42 

[5]  Vrijboord (m) 0,37 0,37 2,10 2,00 

[6]  Tgel diepgang vol geladen (m) 1,13 1,47* 2,37 2,26 

[7]  T diepgang ongeladen (m) 0,63 1,12 1,22 1,01 

[8]  Bwl breedte op waterlijn (m) 4,26 4,15 7,23 6,46 

[9]  Lwl lengte op waterlijn (m) 14,8 14,35 15,88 17,27 

   Lwl/ Bwl = [9] : [8] 3,47 3,46 2,20 17,27 

   Bwl/ Tgel = [8] : [6] 3,76 2,83 0,14 1,00 

[10]  BLOKH= Loa x Boa x Hmidscheeps (m3) 108,3 123,0 729,3 755,4 

[11]  Deplacement Hmidscheeps (m3) 46,4 66,4 334,0 433,9 

   [11] : [10] 0,428 0,539 0,46 0,57 

[12]  BLOKwl= Lwl x Bwl x Tgel (m3) 71,4 87,4 284,7 251,0 

[13]  Deplacement bij Tgel (m3) 29,0 51,7 124,8 159,3 

   Vormfactor onderwaterschip [13] : [12] 0,406 0,592 0,438 0,635 

[14]  Eigen gewicht (m3) 11,85 13,91 49,82 55,80 

   [14] : [11] 0,256 0,210 0,149 0,129 

[15]  Laadvermogen (tonnen) 17,15 37,83* 74,98 103,53 

[16]  Gem. oppervl. over ledige diepgang 18,81 12,42 40,84 55,25 

[17]  Kiellengte 13,6 11,9 12,34 15,60 

[18]  Masthoogte (m) 5,5 ? 9,5 ? 22 24 

[19]  Zeiloppervlak (m2) 38 ? 67 ? 144 192 

[20]  Bemanning 2 à 3 3 13 14 

 
*) Hocker en Vlierman (1996) vermoeden dat de maximum diepgang niet groter is dan de hoogte waarop de 

rust is gemonteerd 1,16 m.86 Het deplacement bij die diepgang is 39,5 ton en het vrijboord 0,68 m. Het  

 

 

laadvermogen is bij deze diepgang 39,5 ton – eigen gewicht 13,90 = 25,60 ton. In deze omstandigheden zou 

het schip ook als kleine kustvaarder kunnen functioneren. 

                                                
86 Rust. Zware externe longitudinale hout/balk op de buitenwand van een schip (niet per se geheel doorlopend), 
waarin de uiteinden van het want – de zijstagen -  aan de puttingijzers verankerd worden. 



 32 

 
Afb. B2.1 De Kamper kogge  (reconstructie van OZ 36) in de Kamper haven (foto auteur) 
 
 
 
Onderlinge verhoudingen koggeafmetingen (vondsten Flevoland)87 
 

 
 
         Afb. B2.2: Lengte/breedte verhouding van het vlak (l/b) 
 
 
 

                                                
87 Oosting (1985), p.61. 



 33 

 

 
 
Afb. B2.3: Verhouding vlaklengte (l) en de afstand van het mastspoor tot de midscheeps (a). 

 
 
 
Afb. B2.4: Diverse andere verhoudingen
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Bijlage 3. Berekende waterverplaatsing van kogge NM 107 
Afb. B3.1: Langsdoorsnede 
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   Sa1          Sa2         a 
 
      j  Sv1         Sv2 

 
Afb. B3.2.1: Steven achter (Sa) en steven voor (Sv) 
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    Afb. B3.2.2: Steven achterzijde; bovenaanzicht 
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    Afb. B3.2.3: Dwarsprofiel a 

 

 
 
   Afb.B3.2.4: Dwarsprofiel b
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Dwarsprofiel c 

 
 
 Dwarsprofiel d 

 
 
  Dwarsprofiel e 

 
    
 Afb. B3.2.5: Dwarsprofielen c/d/e 
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Dwarsprofiel f 

 
 
 
Dwarsprofiel g 

 
 
 
Dwarsprofiel h 

 
 
Afb. B3.2.6: Dwarsprofielen f/g/h
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Dwarsprofiel i 

 
 
Dwarsprofiel j 

 
 
Afb. B3.2.7: Dwarsprofielen i/j 
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achtersteven

afstand Sa1 - Sa2 Diepgang B tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak Deplacement Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid horizontaal buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3)

0,1 -0,05 0,4

0,1 0,00 0,15 0,020 0,002 0,002

0,1 0,10 0,15 0,015 0,002 0,004

0,1 0,20 0,15 0,015 0,002 0,005

0,1 0,40 0,15 0,030 0,003 0,008

0,1 0,60 0,15 0,030 0,003 0,011

0,1 0,80 0,15 0,030 0,003 0,014

0,1 1,00 0,15 0,030 0,003 0,017

0,1 1,20 0,15 0,030 0,003 0,020

0,1 1,40 0,15 0,030 0,003 0,023

0,1 1,50 0,15 0,015 0,002 0,025

Onderzijde huid van het vlak: diepgang - 0

Dwarsprofiel a

afstand Sa2 tot a Diepgang B tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak Deplacement Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid horizontaal buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3)

0,725 -0,05 0,4

0,75 0,00 0,18 0,066 0,246 0,020 0,015 0,015

0,8 0,10 0,22 0,066 0,286 0,027 0,021 0,035

0,85 0,20 0,29 0,066 0,356 0,032 0,026 0,062

0,9 0,40 0,50 0,068 0,568 0,092 0,081 0,143

1 0,60 0,44 0,88 0,102 0,982 0,155 0,147 0,290

1,15 0,80 0,70 1,40 0,096 1,496 0,248 0,266 0,556

1,3 1,00 1,00 2,00 0,100 2,100 0,360 0,441 0,997

1,4 1,20 1,30 2,60 0,117 2,717 0,482 0,650 1,647

1,5 1,40 1,62 3,24 0,117 3,357 0,607 0,881 2,528

1,6 1,5 3,677 0,352 0,536 3,065

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0

Dwarsprofiel b

afstand a-b Diepgang B tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

1,75 -0,05 0,4

1,75 0,00 0,30 0,020 0,035 0,035

1,75 0,10 0,62 0,046 0,081 0,116

1,75 0,20 1,16 0,089 0,156 0,271

1,75 0,40 1,94 0,310 0,543 0,814

1,75 0,60 2,60 0,454 0,795 1,608

1,75 0,80 3,14 0,574 1,005 2,613

1,75 1,00 3,50 0,664 1,162 3,775

1,75 1,20 3,82 0,732 1,281 5,056

1,75 1,40 4,08 0,790 1,383 6,438

1,75 1,50 4,16 0,412 0,721 7,159

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0
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Dwarsprofiel c

afstand b-c Diepgang B tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid 2 x buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

0,45 -0,05 0,4

0,45 0,00 0,18 0,134 0,314 0,020 0,009 0,009

0,45 0,10 0,50 0,134 0,634 0,047 0,021 0,030

0,45 0,20 1,08 0,175 1,255 0,094 0,043 0,073

0,45 0,40 2,05 0,194 2,244 0,350 0,157 0,230

0,45 0,60 2,61 0,092 2,702 0,495 0,223 0,453

0,45 0,80 3,05 0,092 3,142 0,584 0,263 0,716

0,45 1,00 1,76 3,52 0,073 3,593 0,673 0,303 1,019

0,45 1,20 1,90 3,80 0,073 3,873 0,747 0,336 1,355

0,45 1,40 2,00 4,00 0,073 4,073 0,795 0,358 1,712

0,45 1,5 4,10 0,073 4,173 0,412 0,186 1,898

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0

Dwarsprofiel d

afstand c-d Diepgang B tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

1,15 -0,05 0,4

1,15 0,00 0,30 0,640 0,940 0,020 0,023 0,023

1,15 0,10 1,02 0,640 1,660 0,130 0,150 0,173

1,15 0,20 1,83 0,137 1,967 0,181 0,209 0,381

1,15 0,40 2,70 0,096 2,796 0,476 0,548 0,929

1,15 0,60 3,21 0,092 3,302 0,610 0,701 1,630

1,15 0,80 3,66 0,070 3,730 0,703 0,809 2,439

1,15 1,00 3,85 0,068 3,918 0,765 0,880 3,318

1,15 1,20 4,06 0,068 4,128 0,805 0,925 4,244

1,15 1,40 2,18 4,36 0,068 4,428 0,856 0,984 5,228

1,15 1,50 4,51 0,068 4,578 0,450 0,518 5,745

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0

Dwarsprofiel e

afstand d-e Diepgang B tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

1,2 -0,05 0,4

1,2 0,00 0,00 0,640 0,640 0,020 0,024 0,024

1,2 0,10 1,53 0,640 2,170 0,141 0,169 0,193

1,2 0,20 2,45 0,175 2,625 0,240 0,288 0,480

1,2 0,40 3,22 0,081 3,301 0,593 0,711 1,191

1,2 0,60 3,55 0,077 3,627 0,693 0,831 2,023

1,2 0,80 3,86 0,070 3,930 0,756 0,907 2,930

1,2 1,00 4,08 0,070 4,150 0,808 0,970 3,899

1,2 1,20 4,30 0,070 4,370 0,852 1,022 4,922

1,2 1,40 4,50 0,070 4,570 0,894 1,073 5,995

1,2 1,50 4,6 0,070 4,670 0,462 0,554 6,549

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0



 43 

 
 

 
  

Dwarsprofiel f

afstand e-f Diepgang B tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

1,2 -0,05 0,4

1,2 0,00 0,40 0,020 0,024 0,024

1,2 0,10 2,20 0,130 0,156 0,180

1,2 0,20 2,77 0,249 0,298 0,478

1,2 0,40 3,38 0,615 0,738 1,216

1,2 0,60 3,79 0,717 0,860 2,077

1,2 0,80 4,07 0,786 0,943 3,020

1,2 1,00 4,21 0,828 0,994 4,013

1,2 1,20 4,40 0,861 1,033 5,047

1,2 1,40 4,60 0,900 1,080 6,127

1,2 1,50 4,70 0,465 0,558 6,685

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0

Dwarsprofiel g

afstand f-g Diepgang B tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

1,8 -0,05 0,4

1,8 0,00 0,4 0,640 1,040 0,020 0,036 0,036

1,8 0,10 0,8 0,640 1,440 0,124 0,223 0,259

1,8 0,20 2,05 0,209 2,259 0,185 0,333 0,592

1,8 0,40 2,88 0,098 2,978 0,524 0,943 1,535

1,8 0,60 3,34 0,081 3,421 0,640 1,152 2,687

1,8 0,80 3,65 0,073 3,723 0,714 1,286 3,973

1,8 1,00 3,94 0,073 4,013 0,774 1,392 5,365

1,8 1,20 4,18 0,070 4,250 0,826 1,487 6,852

1,8 1,40 4,4 0,070 4,470 0,872 1,570 8,422

1,8 1,5 4,51 0,070 4,580 0,453 0,815 9,236

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0

Dwarsprofiel h

afstand g-h Diepgang 8 tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak Deplacement Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3)

0,5 -0,05 0,40

0,5 0,00 0,35 0,115 0,465 0,020 0,010 0,010

0,5 0,10 0,58 0,115 0,695 0,058 0,029 0,039

0,5 0,20 1,35 0,115 1,465 0,108 0,054 0,093

0,5 0,40 2,57 0,107 2,677 0,414 0,207 0,300

0,5 0,60 3,12 0,090 3,210 0,589 0,294 0,594

0,5 0,80 3,52 0,075 3,595 0,680 0,340 0,935

0,5 1,00 3,77 0,075 3,845 0,744 0,372 1,307

0,5 1,20 4,00 0,075 4,075 0,792 0,396 1,703

0,5 1,4 4,23 0,075 4,305 0,838 0,419 2,122

0,5 1,5 4,35 0,075 4,420 0,436 0,218 2,340

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0



 44 

 
 

 
 

 
 

 

Dwarsprofiel i

afstand h-i Diepgang 8 tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

1,1 -0,05 0,40

1,1 0,00 0,22 0,020 0,022 0,022

1,1 0,10 0,54 0,038 0,042 0,064

1,1 0,20 1,08 0,081 0,089 0,153

1,1 0,40 1,70 0,278 0,306 0,459

1,1 0,60 2,49 0,419 0,461 0,920

1,1 0,80 3,11 0,560 0,616 1,536

1,1 1,00 3,58 0,669 0,736 2,272

1,1 1,20 3,84 0,742 0,816 3,088

1,1 1,40 4,1 0,794 0,873 3,961

1,1 1,5 4,23 0,417 0,458 4,419

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0

Dwarsprofiel j

afstand i-j Diepgang 8 tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

1,9 -0,05 0,40

1,9 0,00 0,15 0,068 0,21 0,020 0,038 0,038

1,9 0,10 0,18 0,068 0,24 0,023 0,043 0,081

1,9 0,20 0,22 0,068 0,28 0,026 0,049 0,130

1,9 0,40 0,43 0,070 0,50 0,078 0,148 0,278

1,9 0,60 0,63 0,070 0,70 0,120 0,228 0,506

1,9 0,80 0,55 1,10 0,085 1,18 0,188 0,357 0,864

1,9 1,00 1,00 2,00 0,085 2,08 0,326 0,619 1,483

1,9 1,20 1,30 2,60 0,085 2,68 0,476 0,904 2,387

1,9 1,40 0,085 3,28 0,596 1,132 3,520

1,9 1,50 0,085 3,58 0,343 0,652 4,171

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0

afstand j - Svl

afstand j - Svl Diepgang 8 tot as B totaal Dikte huid B totaal Oppervlak idem Deplacement

binnenzijde huid binnenzijde huid buitenzijde huid cumulat.

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3)

0,65 -0,05 0,4

0,7 0,00 0,15 0,020 0,014 0,014

0,8 0,10 0,15 0,015 0,011 0,025

0,9 0,20 0,15 0,015 0,013 0,038

1 0,40 0,15 0,030 0,029 0,066

1,11 0,60 0,15 0,030 0,032 0,098

1,22 0,80 0,15 0,030 0,035 0,133

1,34 1,00 0,15 0,030 0,038 0,171

1,45 1,20 0,15 0,030 0,042 0,213

1,6 1,40 0,15 0,030 0,046 0,259

1,675 1,50 0,15 0,015 0,025 0,283

Onderzijde huid van het vlak: diepgang = 0
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Indien het 0-lijn of de basislijn niet onder het vlak, maar onder de kielplank wordt gelegd verandert de 
relatie diepgang-deplacement88: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. B3.3: Moddermankogge waterverplaatsing naar diepgang 

 
 
 

                                                
88 Berekening en grafiek: auteur. 
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Bijlage 4. Het scheepsgewicht 
 
Noodzakelijk voor de bepaling van het laadvermogen van de kogge NM 107 is de bepaling van het 
eigen gewicht van een vaartuig.  
Het laadvermogen van kogge Almere Wijk 13 is in de literatuur “geschat” op 15 ton.89 Afgaande op 
deze schatting voor de Almerekogge heeft Blok het eigen gewicht van NM 107 geraamd op 13 ton, 
inclusief bemanning enz.  
Naast schattingen zijn er aan complete wrakken ook berekeningen gemaakt. Zo heeft Rard Metz voor 
enige 17e eeuwse karveelgebouwde werkschuiten het eigen houtvolume berekend.90 Uit de s.m. van 
0,9 voor nat eiken volgde het scheepsgewicht aan hout. De aldus berekende scheepsgewichten bleken 
slechts weinig te verschillen met de daarvan reeds vervaardigde modellen (rekening houdend met 
schaalverschillen uiteraard). Metz bepaalde ook het deplacement van deze werkschepen. 
Van de reconstructie van kogge OZ36 (de “Kamper” kogge) en de Bremercogge zijn zowel het eigen 
gewicht als het deplacement-verloop over de diepgang bekend.91  
 
Tabel A4.1 Parameters voor de berekening van het eigen scheepsgewicht. 

Scheepstype Loa Bmax Hmin Ondergedompeld 

deplacement 

Aandeel 

ondergedompeld 

deplacement in BLOK 

Eigen gewicht incl. mast, zeil, 

bemanning, enz. (zeilgereed) 

of kasteel 

  m m m m3   (tonnen) Correctie : 

Vuilnisschuit B13 9,32 2,52 0,52 8,7 0,71 4,54   0,849 m3 

extra 

Veenderijschuit 

B55 

14,45 2,98 0,66 22,4 0,79 8,16   1,409 m3 

extra 

Kogge Almere 

Wijk 13 

15,95 4,2 1,84 55,4 0,45   15,00*   

Kogge NM 107 15,70 4,6 1,50 46,4 0,43   13,00**   

Hoogeveensche 

praam 

17,35 3,52 1,47 70,9 0,79 

15,82 

    

Drentsche praam 18,77 4,15 1,74 110,1 0,81 22,20     

Bremer kogge 23,27 7,62 4,26 433,9 0,57 

54,40 

  minus kasteel: 

1,4 ton 

minder 

"Kamper" kogge 

OZ36 

21,58 7,56 4,47 315,6 0,43 48,42   minus kasteel: 

1,4 ton 

minder 

Literatuur: Metz, Sopers, en Tempelman. 

 

*) Schatting Hocker en Vlierman. **) Schatting Blok. 

 
Er blijkt een sterke relatie te zijn tussen de waterverplaatsing van een tot bovenkant boord (midscheeps 
of laagste plek) ondergedompelde houten vaartuig en het eigen gewicht.  
 
Tabel A4.1 geeft de parameters weer van enige houten schepen. Daarin zijn de schattingen voor de 
Modderman- en Almerekogge ook weergegeven. De werkschuiten B13 en B55 hebben, anders dan de 
Kamper kogge, geen mast, zeil, anker, gereedschap, bemanning enz. Om de eigen gewichten op 
vergelijkbaar niveau te brengen is daarvoor gecorrigeerd (laatste kolom). Bij de Kamper en Bremer 
kogge is het kasteel op het eigen gewicht in mindering gebracht. 
 
De grafiek van afbeelding 3.1 geeft de relatie tussen onderdompeling van de romp en het eigen 
zeilklaar gewicht weer voor de werkschuiten, de pramen en de Kamper en Bremer kogge. Ter 

                                                
89 Metz 1985.  
90 Hocker en Vlierman 1996, p. 38. 
91 Tempelman 2003. 
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vergelijking zijn bovendien de door Hocker en Blok geschatte eigen gewichten van de Almerekogge 
(witte driehoek) en de Moddermankogge aangegeven.  
Aangenomen is dat er voor binnenvaartschepen een sterke relatie zal zijn tussen het eigen gewicht en 
het scheepsvolume bij volledige onderdompeling (boorden onder water) van het vaartuig. 
Onderstaande grafiek gebaseerd op onderstaande tabel geeft die verhouding weer. Het eigen 
gewicht van de modderschouw (wit vierkant) ligt relatief laag en dat van de Almerekogge (gele 
driehoek) relatief hoog.  
Voor de ongewegerde Modderman- en Almerekogge bedragen de berekende scheepsgewichten resp. 
11,85 en 13,48 ton en voor gewegerde resp. 12,28 en 13,91 ton.92 Aangezien de Moddermankogge 
hoogstwaarschijnlijk ongewegerd was, is een eigen gewicht van 11,84 ton aangehouden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. B4.1 Relatie tussen deplacement bij hoogte Hmidscheeps en het scheepsgewicht93 
 

Bijlage 5. Berekening van vervoerskosten van binnenvaartschepen 

 
 
B5.1. Weerstand en gewicht 

 
In de 19e eeuw maakte ingenieur Becker de volgende vergelijking voor de weerstand van een schip in 
een kanaal en een paard en wagen bij een snelheid van 3,25 km/u94: 

 
 
Weerstand per gewichtseenheid lading (index: kanaal = 1) 

 
snelheid 

 
Kanaal 

 
Straatweg 

 
MacAdam/ 
Steenslag 

 
Zandweg 

                                                
92 Wegering : bekleding met wegers: planken waarmee de gehele lengte van het schip tegen de binnenkanten 
van de spanten worden bekleed. 
93 Berekening en grafiek: auteur. 
94 M. Becker (1876). 
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3,25 km/u 

 
1* 

 
22,2 

 
37 

 
92,6 

 
* var. 0,74 - 1,26 

 
Een zeilschip ondervindt zeer weinig weerstand en men bespaart op de bemanningskosten. Een 
zeilschip heeft bovendien nog het voordeel dat de aandrijfkracht gratis is: de wind. Daarentegen zijn 
de windomstandigheden niet altijd even gunstig. Vanwege de kosten kwam indien mogelijk voor 
vervoer van massagoed over wat grotere afstanden doorgaans alleen het schip in aanmerking.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B5.2. 17e eeuwse vrachttarieven van binnenvaartschepen 

 
Transportkosten schip van 8,5 last 

Van Dordrecht naar: km t/m Zuiderzee IJssel Waal 

    guldens guldens guldens 

Gouda 32 7,350    

Amsterdam 87,2 14,700    

Harderwijk 140,7 19,200    

Kampen 130,7 22,050    

Kuinre/Blokzijl 163,3 20,825    
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Stavoren 171,4 29,400    

Harlingen 225,2 31,850    

       

Van Campen naar: 0 3,523    

Zwartsluis 18,6 6,000    

Hasselt 23,8 6,850    

Zwolle 33,4 8,575    

Van Kampen naar: 0  3,523   

Hattem 16,5  6,7855   

Deventer 50  13,2855   

Zutphen 70  19,0355   

Doesburg 94  24,1355   

Van Dordrecht naar: 0   3,5233 

Nijmegen 88,5     28,175 

 
 
 
 
 
Uit voorgaande tarievenlijst95 zijn de parameters voor de verschillende trajecten 

 
Vrachtkosten vaartuig 8,5 last 

  De IJssel 

stroomop-

waarts 

De Waalstroomop-

waarts 

Zuiderzee en traject 

Amsterdam - Gouda - 

Dordrecht 

jaar 1632 1632 1632 

  guldens guldens guldens 

fase laden lossen 3,52 3,52 3,52 

varen per km 0,1955 0,2786 0,1261 

km dag 32,47 22,78 50,33 

km/uur 3,25 2,28 5,03 

jaar 1400 1400 1400 

  groten groten groten 

                                                
95 Van IJk 1697, p.332-333. 
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fase laden lossen 21,81 21,81 21,81 

varen per km 1,211 1,725 0,781 

km dag 32,47 22,78 50,33 

km/uur 3,25 2,28 5,03 

Stroomsnelheid 

(m/sec) 

0,69 0,74 var. 

 
 

 
Afb. 5.1: Relatie km en vrachttarief schip van 8,5 last in 1637 
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B5.3. Vervoerstarieven van binnenvaartschepen van omstreeks 1400 

 
Alle vervoerskosten bestaan uiteindelijk voor een belangrijk deel uit arbeidslonen (ook wat het 
vervaardigen en onderhouden van een schip betreft). 
Daarom is verondersteld dat bovenstaande formules kunnen worden vertaald naar de situatie van het 
jaar 1400. De bemanningskosten veranderen dan van (0,808 gulden per dag voor een ongeschoolde 
arbeider naar 11 groten in 1400,96 waarbij 1 gulden ~ 6,192 groten. 

 

 
Afb. B5.2: Opbouw vrachttarief van een binnenvaartschip van 8,5 lasten omstreeks 1400 

 
Er valt te berekenen dat de IJssel rond een schip met een gemiddelde snelheid van 0,69 m/sec 
stroomde. Wordt de IJssel in één reis zowel stroomop- als stroomafwaarts bevaren dan geldt de 
formule Dordrecht – Zuiderzeesteden. 

 

                                                
96 Von Meyenfeldt 2002, p.8.  
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Afb. B5.3 Vrachtkostenfactor t.o.v. een schip van 8,5 lasten (17 ton). 

 
 
 
B5.4 Toepassingsvoorbeeld 

 
In 1401 haalde de Zwolse schipper Grote Johan met zijn pot lege biertonnen uit Meppel voor ‘1 gul’ = 
96 groten.97 Volgens de vrachtlijst bedroeg het tariefverschil tussen Zwolle en Zwartsluis (retour) voor 
8,5 lasten 12,25 guldens. De retourafstand Zwartsluis – Meppel bedroeg 21,4 km. 21,4 km x 0,1261 
gulden = 2,70 guldens. Laden en lossen: 3,52 guldens. In totaal 18,48 guldens. 
18,47 guldens x 6,192 = 114,35 groten, d.w.z. 28 groten meer dan Grote Johan kreeg (factor 
0,8395). Maar diens schip was dan ook kleiner dan 8,5 lasten, want de aan de monding van het 
Meppelerdiep gelegen Staphorstersluis te Zwartsluis die uit 1398 stamt, was 13 vt breed, 52 vt. lang 
(Zwolse voeten), d.w.z. 3,68 m x 14,72 m. 98 Het zou dus een scheepje van 4 lasten geweest kunnen 
zijn. 

 

                                                
97 Ente e.a., 1973, p.82. 
98 Coert (1984). 
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Bijlage 6. Vervoersvolumes van (zee-)schepen in de 15e eeuw 
 

Tabel B6.1. De internationale Hanze-zeevaart in de 15e eeuw.99 
 

Tabel B6.2. De Nederlandse Hanze-zeevaart omstreeks 1400. 
 

Type vervoer Productiesector Vervoer (mln. ton) 

 
 

Binnenscheepvaart en 
wegvervoer 

Brandstoffen 1,3 – 1,6 

Bouwmaterialen 1,0 – 1,5 
Landbouwproducten 0,5 – 1,0 

Trafieken en overige nijverheid 0,25 – 0,3 

Overig vervoer 0,3 – 0,6 

Totaal 3,35 – 5,0 

Vervoer per zeeschip  0,5 – 0,7 

 
Tabel B6.3. Raming van het jaarlijkse vervoer in Nederland aan het begin van de 19e eeuw100 
 
In 1795 leefden in Nederland 2,087 mln. inwoners. Gem. 4,2 mln. ton goederen, d.w.z. een vervoer van 
2 000 kg ton per persoon per binnenschip of over de weg. Een groot deel hiervan gaat over water.  
Brandstof bijvoorbeeld was in de 14e eeuw vooral turf en hout. Volgens Gerding was alleen het 
energieverbruik aan turf omstreeks 1500 voor in huishoudens 15 gigajoules per persoon of 19 tonnen 
turf van ca. 1000 turven.101 Bij 500 gram per droge turf, dus 500 kg turf per persoon. De verwachting 
is dan ook dat omstreeks 1400 het vervoer in Nederland over water > 500 kg per persoon heeft 
bedragen.  

 

                                                
99 Walter Vogel, 1915 cited in Dollinger (1967), p.179. 
100 Filarski (1995), p.197. 
101 Gerding (1995), p.459. 

Lange vaart (excl. kustvaart) 1.000 30.000 60.000

w.v. Ommeland via Sont (Nederlanden, Engeland, Poitu) 10.000 w.v.: 20.000 3 70.000

w.v. naar Noorwegen en IJsland 2.000 w.v.: 4.000 4 22.400

w.v. Noordzeevaart 7.500 w.v.: 15.000 6 126.000

w.v. overig: Oostzee 10.500 w.v.: 21.000 4 117.600

totaal 60.000 gem. 4 336.000

Inwoners Europa in 1400 (mln) 56,2

vervoerd per persoon (kg) 6

Grootte  Hanzevloot en vervoer in de 15e eeuw

Bron: Walter Vogel geciteerd in Dollinger  c.1964,  (1967)  p.179

lading in tonnen incl. 

retourvaart, bij 0,7 

beladingsgraad

aantal 

reizen

laadvermo-

gen (ton)

laadvermo- 

gen (ton)

lastenaantal zee-

schepen

Vaargebied

Lange vaart (excl. kustvaart) 300 11.250 22.500 90.000 67.500
Inwoners Nederland in 1400 

(mln) 0,78
vervoerd per persoon (kg) calibri

Grootte en vervoer door Nederlandse Hanzevloot omstreeks 1400

Vaargebied aantal 

zeeschepen

lasten Laadver-

mogen 

(ton)

4 retour-

reizen

lading in tonnen incl. 

retourvaart, bij 0,75 

beladingsgraad


