De ondergang van de ‘NE 165’:
een scheepsramp bij Schokland
Een verrekijker bij canon-venster 3: ‘De Zuiderzee, slagveld en visbun’,
door Leo Kaan
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’.1
Een scheepswrak midden op het land. Voor wie onbekend is met de geschiedenis
van de Noordoostpolder een raadsel. Hoe komt een schip daar terecht? 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?

(Inmiddels weggehaalde) markeringspaal van scheepswrak NE165 aan de Palenweg, met
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op achtergrond de zuidpunt van Schokland .

Van zoet meer tot zoute zee: Flevomeer, Almere en Zuiderzee
Rond het begin van de westerse jaartelling zijn de Romeinen in ‘Nederland’ actief. Ze
treffen een landschap aan dat vooral in het westen hoofdzakelijk bestaat uit veen.
Bossen, struiken en diverse grassen vormen een oerlandschap.
Het Flevomeer is nog relatief klein en via kleine geulen wateren de rivieren zoals
IJssel en Vecht af op het Flevomeer. Van daar hebben kleine stroompjes in
noordelijke richting moeizaam afgewaterd op de Noordzee. Het Flevomeer is door
afslag van de zachte veenoevers geleidelijk gegroeid. Het wordt na 500 in de
schaarse schriftelijke bronnen als Almere aangeduid.3
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Paleo-geografische reconstructie van Nederland omstreeks 800 n. Chr.4

De eerste bewoners zijn al bezig geweest om het woeste landschap in cultuur te
brengen zodat landbouw en veeteelt mogelijk worden. Vanaf de tijd van de
Romeinen wordt steeds meer grond in het westen en ten noorden van de grote
rivieren ontgonnen. Dit proces is ook na het vertrek van de Romeinen (rond 400)
voortgezet. De periode van 900 tot 1300 wordt wel aangeduid als ‘De grote
ontginning’.5 Dat betekent dat grote veenmassa’s sterk werden ontwaterd met alle
gevolgen van dien.6
Veen houdt door de structuur van de plantenresten waar het uit bestaat veel water
vast. Als het land wordt ontgonnen, begint men met de afwatering. In het betreffende
gebied worden verschillende sloten gegraven, waarmee het water uit het veen kan
worden afgevoerd. Maar door deze ontwatering klinkt het veen gedeeltelijk in,
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waardoor de veengrond lager komt te liggen ten opzichte van het water, waar het op
afwatert. Dus worden sloten uitgediept en worden dijken aangelegd met keersluisjes.
Zolang het water wordt afgevoerd, zal het veen blijven inklinken. Dit proces gaat ook
nu nog door. Het resultaat van het ingrijpen van de mens is dus een geleidelijke
verlaging van het land ten opzichte van de omliggende Noordzee.
Een tweede factor die heeft bijgedragen tot de verlaging van het (veen)land is de
turfwinning geweest. Zout is in de periode van de Romeinen tot ver in de 19 e eeuw
van levensbelang geweest voor de conservering van levensmiddelen. Zouthoudende
veengrond wordt gewonnen en verbrand, waarna het zout uit de as wordt
gezuiverd. Dit leidt in toenemende mate tot ontgrondingen, waardoor het water
steeds meer toegang landinwaarts krijgt.

"Darinkdelven"(middeleeuwse zoutwinning uit veen),1540.7

Daarbij verandert in deze periode het klimaat. Geleidelijk stijgt de gemiddelde
temperatuur waardoor de ijskappen boven de landmassa’s van Scandinavië
gedeeltelijk smelten en de rivieren steeds meer smeltwater van de gletsjers afvoeren.
Het gemiddelde niveau van de Noordzee komt dus hoger te liggen. Rivieren voeren
steeds meer water af en de zeespiegel stijgt. Voeg daarbij het steeds meer dalende
land door de ontwatering en de komende ramp wordt steeds meer zichtbaar.
In de 12e eeuw slaat de zee genadeloos toe. Bij het Marsdiep wordt de strandwal
doorbroken en kan de Noordzee steeds verder landinwaarts doordringen. De geulen
waar het Almere mee in verbinding staat met de Noordzee worden steeds dieper
uitgesleten. Stormen schuren grote stukken veen weg waardoor hele nieuwe
watervlaktes ontstaan die op hun beurt het sloopwerk voortzetten. Vooral de
noordwesterstormen zijn berucht, want over de gehele lengte van de Noordzee
kunnen de golven zich opbouwen om uiteindelijk met donderend geraas neer te
storten op de wijkende veengronden. De Allerheiligenvloed in 1170 heeft dit
eeuwenlange proces afgemaakt door de laatste grote stukken veengrond weg te
slaan, waardoor uiteindelijk één grote watervlakte is ontstaan. Latere stormvloeden
completeren de Zuiderzee, die in 1272 voor het eerst zo wordt genoemd in een
oorkonde van de Zweedse koning.8
De Zuiderzee is voorlopig nog zoet. Zout water is zwaarder dan zoet water dus het
zoete water ‘drijft’ boven het zoute water. Het heeft eeuwen geduurd voordat het
hele gebied van de Zuiderzee, met uitsluiting van de mondingen van rivieren, zout is
geworden. Dit proces van verzilting is pas rond 1600 afgesloten.9
Boven de vindplaats van het wrak heeft dus meters water gestaan tussen 1170 (toen
de Zuiderzee is ontstaan) en 1942 (toen de Noordoostpolder is drooggevallen).
Land wordt eiland: Schokland, 1170 – 1942
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Gezicht op de Zuidpunt van Schokland vanuit het Noorden rond 1800.10

Binnen deze nieuw ontstane zee steken drie bulten boven water uit: Urk, Nagele en
Schokland. Urk en Schokland weten zich te handhaven. Nagele verdwijnt na weer
een verwoestende storm rond 1375 onder de zeespiegel.11
Schokland neemt al snel een bijzondere positie in binnen het Zuiderzeegebied. Het
water is een ideale verbindingsweg tussen de verschillende handelscentra en het
levert een onnoemelijke hoeveelheid vis. De bewoners van Schokland hebben hier
een goed gebruik van gemaakt door, naast het exploiteren van hun landbouw- en
veeteeltbedrijven, ook ter visvangst te gaan.
Daarnaast profiteert Schokland ook van haar gunstige positie binnen de
handelsstromen van de Zuiderzee. Veel scheepvaart gaat vanuit Amsterdam via de
diepere geulen langs het westen van Schokland en van daar naar het noorden
richting Texel. Als de wind toeneemt vanuit zuidwest tot noordwest vormt het eiland
Schokland een welkome bescherming tegen de dreigende zee: de golven worden
door toenemende windkracht steeds hoger en bij noordwestenwind heeft de zee ook
veel lengte om golven op te kunnen bouwen. De oostzijde van het eiland vormt dan
een veilige rede, waar in beschutting de storm achter het anker kan worden
afgewacht. Als de storm voorbij is, licht men het anker, wordt eventueel nog wat
voedsel ingeslagen op Schokland en vaart men verder.
Helaas is het niet alle schepen gelukt om die veilige rede te bereiken.
De plek van ‘NE 165’: toen en nu
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Detailkaart van de Noordoostpolder met ingevoegde markering NE165.12

De naam van het wrak is afgeleid van de vindplaats: kavel NE 165 in de
Noordoostpolder. Het wrak is aangetroffen bij de westkust van Schokland, vijftig
meter ten noorden van het fietspad van de Palenweg naar de Schokker Zuidpunt.
Het schip lag met de voorkant van het schip, de boeg, naar de zuidpunt van
Schokland. Aan de bakboordzijde (linkerkant) van het schip bevindt zich nog het
complete zijzwaard . Van mast, zeil en dek is weinig tot niets teruggevonden.
Op basis van de voorwerpen die men heeft aangetroffen en de bouw van het schip
wordt de ondergang gedateerd op ongeveer 1800. De vondsten, inclusief het skelet,
worden bewaard in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in
Lelystad. Het wrak zelf is na opmeting en optekening geruimd.
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Zij-, voor- en bovenaanzicht van een Overijsselse praam.13

De laatste reis: een reconstructie
Herfst 1800 verlaat de ‘NE 165’ met twee bemanningsleden de haven van
Enkhuizen. De bestemming is Amsterdam. Aan boord is een grote lading stokvis
bestemd voor de zeeschepen die een langere tocht gaan maken, bijvoorbeeld naar
de Oostzee. De wind waait uit zuidwestelijke richting en het lijkt een vlotte tocht te
gaan worden. Maar uit het zuidwesten nadert een depressie en de lucht wordt steeds
donkerder. De windkracht neemt toe en de golven worden steeds hoger. Het kost de
bemanning steeds meer inspanning om het schip gaande te houden en de schipper
besluit om de reis naar Amsterdam tijdelijk te onderbreken en op de veilige rede van
Schokland aan te koersen. Hij verandert zijn koers richting Schokland.
Een zeilschip kan schuin tegen de wind in varen, maar tijdens zo’n vaartrichting
wordt het schip wel sterk zijdelings weggedreven. Zijzwaarden kunnen die drift
beperken maar niet verhelpen. Het zijzwaard aan de bakboordzijde (linkerzijde) staat
helemaal recht omlaag. De schipper vaart dicht langs de westkust van Schokland. Hij
en de maat moeten het woedende geluid van brekende golven op de kust hebben
gehoord. De lucht is vervuld van rondvliegend schuim en het schip kraakt door het
geweld van wind en zee. Als de zuidpunt wordt gehaald is het schip veilig: aan de
oostzijde is de luwte, daar zijn de golven veel lager en wordt de kracht van de wind
gebroken door eiland en bebouwing.
Een grondzee wordt het schip fataal. Een golf verheft zich op de oplopende
zeebodem en torent meters boven het schip uit. Met donderend geweld drukken
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tonnen water neer op de houten dekluiken en die bezwijken onder deze last. De mast
breekt af en het schip zinkt zo snel, dat tenminste één opvarende zich niet in
veiligheid heeft weten te brengen. Hij wordt in 1954 teruggevonden als ‘het skelet
van een mens, bijna compleet’.14
Vanuit Schokland was bij dit noodweer geen effectieve hulp mogelijk. Later heeft
men stenen gestort ter bescherming van de kust van Schokland en daarbij heeft men
ook het wrak gedeeltelijk volgestort: blijkbaar wist niemand van het bestaan van het
wrak af.

Skeletfragment van een mens (bijna compleet). Gevonden op kavel E 165 in de
Noordoostpolder.15

Wrak, schip en scheepsbouw
De ‘NE 165’ wordt aangeduid als een praamachtig schip. Het is mogelijk dat het een
Overijsselse praam is geweest. De afbeelding geeft een indruk van het schip in haar
volle glorie, maar het laat alleen de buitenkant zien. Het scheepswrak toont het schip
zoals het werkelijk gebouwd is, ook de binnenzijde.
De lengte van het zeilschip is ongeveer 19,5 meter, de breedte gelijkmatig 4,3 meter.
De voor- en achterstevens van het schip gaan vrij steil omhoog. Dit geeft het een
doosachtige vorm met veel laadruimte. De zijkanten van het schip, de boorden, gaan
ten opzichte van de bodem vrijwel recht omhoog (hoekig). Door deze kenmerken is
het wrak als ‘praamachtig’ aangeduid.16
Een zeilschip heeft veel krachten te verduren. Om de dwarsscheepse sterkte te
vergroten zien we een groot aantal dwarsverbanden: de leggers (op de kielbalk) en
de spanten (de zijkant). De spanten waren vastgemaakt op de leggers. Onder
andere bij de voet van de mast waren nog weer extra leggers geplaatst om de mast
extra te steunen.
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In het midden de kielbalk; dwars op de kielbalk de leggers en de spanten; rechts de
17
voorsteven en links de achtersteven.

De scheepsbouwer heeft bewust maatregelen genomen om houtrot van binnenuit te
voorkomen. Alle leggers hadden een opening aan de huidzijde zodat binnenwater
naar de twee pompen liep om vandaar naar buiten te worden gepompt. De plek
waar de mast in stond, het mastspoor, was voorzien van twee afvoergaatjes. Zo werd
voorkomen dat de onderkant van de mast door houtrot zou gaan verzwakken.
De huid, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde, geeft het schip sterkte in
het langsverband, evenals de kielbalk. De kiel is verder niet groot, 7 centimeter; het
is een schip met een platte bodem. Dat is in Nederland met zijn vele ondiepe wateren
een groot voordeel: een breed schip heeft minder diepgang en kan dus op veel
plaatsen komen.

De buitenhuid.18

Opvallend aan de bouw is het gebruik van ongelijkmatige onderdelen. Alle spanten
zijn iets verschillend, geen plank is gelijk. Dat is kenmerkend voor de ambachtelijke
manier van bouwen. De scheepsbouwer gebruikt het hout dat voorhanden is,
bewerkt het tot de gewenste vorm en monteert het. Openingen tussen planken
worden met breeuwsel, bijvoorbeeld oud touwwerk, dichtgemaakt. Het is een manier
van bouwen die eeuwenlang is toegepast, tot ver in de 19 e eeuw. Scheepswrak NE
165 past in een lange traditie van scheepsconstructie.
De lading van NE 165
De lading van het schip bestond uit een vrij dikke laag visgraten en andere
beenderen van grote vissen. Er werden geen kaken of kopresten gevonden.
Door het ontbreken van viskoppen heeft men aangenomen, dat deze vissen voor
transport waren schoongemaakt. Het gaat dan om stokvis of klipvis.
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De hard-als-een-stok zijnde vis kon moeilijk zo worden gegeten. Vandaar dat men de
vis eerst in stukken sloeg voor consumptie. Volgens een woordenboek uit 1681
bestond er een meer handige manier om de stokvis voor consumptie klaar te maken
namelijk stokvis week maken in een molen, die ook werd gebruikt voor het mangelen
van linnen (kalandermolen). De vis werd dan minder verbrokkeld en verkruimeld. 19

Vondsten van NE 165: resten van kabeljauw.20

Stokvis was in die tijd zonder kunstmatige koeling een uitkomst. Het werd veel
gebruikt te land, maar natuurlijk ook als voedsel meegenomen op reizen overzee.
De lading kan misschien ook extra informatie geven over het tijdstip van vergaan.
Aangezien kabeljauw bij Noorwegen wordt gevangen en de Engelse vloot de kusten
van Holland nauwkeurig heeft bewaakt tijdens de verschillende oorlogen met
Napoleon, is dit een extra aanwijzing om de ondergang van scheepswrak ‘NE 165’
vóór 1810 te dateren.
Leven en werken aan boord
Voor een schip zoals de Overijsselse praam is een bemanning van twee personen
voldoende. De bemanning vervoert de lading van de laadplaats naar de losplaats en
is vaak ook verantwoordelijk voor het laden en lossen daarvan. De schipper heeft het
schip meestal in eigendom. Hij kan op meerdere manieren zijn schip inzetten: als
vaste vervoerder tussen twee havensteden, de zogenaamde beurtvaart, maar ook
als schipper-handelaar die overal heen vaart waar lading valt te halen.
Als de lading aan boord gebracht is, wordt het schip losgemaakt van de kade.
Bij het vertrek uit bijvoorbeeld Amsterdam wordt gewacht op laagwater: dan staat de
stroming van het getij in noordelijke richting. De zeilen worden handmatig gehesen
en als alles staat, wordt koers gezet richting de haven van bestemming. De schipper
houdt het roer en staat of zit de hele reis in de buitenlucht. De knecht doet klein
onderhoud, bijvoorbeeld lekwater wegpompen en helpt mee met de zeilvoering.
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Elger (palingsteker), gevonden op kavel E165.21

Als het weer het toelaat en er niet teveel golfslag staat, kan onderweg op een
eenvoudige vuurplaat (een vierkante bak van stenen) vuur worden gemaakt om eten
te koken. Voedsel was aan boord en onderweg kon worden gevist.
Mocht de wind wegvallen dan kan het schip worden voortbewogen met een
vaarboom: een lange stok met een voetstuk, zodat de vaarboom niet teveel in de
bodem wordt gedrukt. De vaarboom wordt bij de voorsteven een beetje schuin in de
grond gezet en dan duwt de knecht het schip langs de vaarboom. Aan het eind, bij
de achtersteven, wordt de vaarboom losgetrokken. De knecht loopt met de vaarboom
terug naar het voorschip en steekt de boom weer schuin omlaag. Dit bomen kan
alleen worden gedaan als het water niet al te diep is. Als het water wel te diep is
wordt de bijboot gebruikt met een tros van bijboot naar schip: de knecht sleept het
schip dan al roeiende voort.
Aangekomen in de haven van bestemming worden de zeilen opgedoekt en wordt de
spriet aan de mast gebruikt om de lading te lossen. Als dat gebeurd is heeft de
schipper hopelijk al een retourvracht kunnen inslaan. Zo niet, dan kan worden
losgegooid om naar een andere haven te varen met meer kans op lading.
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Beslagpot van geglazuurd, roodgebakken aardewerk met slikversiering, gevonden op kavel
E165.22

De overtocht van Amsterdam naar Lemmer kan in één dag worden afgelegd. Aan
boord van dit soort schepen werd daarom niet permanent gewoond. De meeste
schippers bezaten een huis aan de wal. Vooral schippers die een beurtvaart
uitvoerden waren verzekerd van regelmatige inkomsten. Voor schippers die zelf hun
vracht moesten vinden waren de verdiensten wisselend. Algemeen wordt
aangenomen dat het tot ongeveer 1800 voor de meeste schippers een redelijke
verdienste is geweest.
De vondsten bij NE 165 wijzen op een eenvoudig bestaan aan boord. Kwasten en
een zware bijl verwijzen naar het onderhoud; een aardewerken kookpot naar het
dagelijks leven. Bedsteden zijn niet teruggevonden maar gelegenheid voor
overnachten was aanwezig in het achteronder, waar zich een planken vloer bevond.
Een pikhaak toont een werktuig dat ook nu nog aan boord van schepen wordt
gebruikt, evenals wat harpsluitingen. De 59 kledingknopen die bij het skelet werden
gevonden en de laarzen zijn gemaakt van natuurlijk materiaal.
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Leren schoen met gesp, gevonden op kavel E165.23

Dit alles hoeft niet te betekenen dat de schipper arm was. Deze vondsten zeggen
niets over zijn bezit aan de wal. Zoals nu ook nog veel gebeurt neemt men aan boord
wat oudere spullen mee die tegen een stootje moeten kunnen en waarvan het
verloren gaan niet direct een groot verlies betekent.
De vondst van het skelet is uniek.24 Meestal brengt de bemanning zich in veiligheid
door zich vast te klampen aan een stuk scheepshout of weet men zich met de bijboot
te redden. Die bijboten worden dus net als skeletten vrijwel nooit teruggevonden bij
een wrak.
Weerberichten bestonden niet. Elke schipper besliste zelf op grond van ervaring en
verwachting of hij zou uitvaren. Al het slechte weer dat zich achter de horizon ophield
kon niet in de afweging worden meegenomen. Geen vaart, geen baat.
Het varen kan bij normaal weer goed te doen zijn maar bij slecht weer is het
oncomfortabel en kan het zelfs gevaarlijk worden. Al het werk voor het zeilen gebeurt
in de buitenlucht. Bij harde wind en regen is iedereen nat tot op de huid en worden
schip en bemanning tot het uiterste op de proef gesteld. Gevaren dreigen van
onverwachte zijde. Hout kan verrotten, vooral op de grens tussen water en lucht en
die verrotting is niet altijd vanaf de buitenzijde zichtbaar. De zeilen zijn gemaakt van
vlas of hennep en zijn eveneens gevoelig voor verrotting.
Als het schip niet meer voldoende vaart maakt drijft het zijdelings weg naar de
gevaarlijke lagerwal en wordt het kapotgeslagen door het woedende natuurgeweld.
Het bestaan van een varensgezel en schipper had zeker zijn aantrekkelijke kanten
maar het moet niet worden geromantiseerd.
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Hedendaags zicht op de voormalige rede van Schokland. 25

Conclusie
Het onderzoeksrapport concludeert: “Blijkens de opgraving van een aan de
zuidwestkust van Schokland gevonden scheepswrak, moet dit schip vergaan zijn
omstreeks het begin van de XIX eeuw. Het betrof een met schoongemaakte
kabeljauw of gul geladen, praamachtig vaartuig van ongeveer 19,5 m lang en 4,3 m
breed met verscheidene merkwaardige constructies, welke nader beschreven en
getekend werden”26.
Zoals zoveel schepen heeft ‘NE 165’ geprobeerd om de veilige beschutting van de
rede van Schokland te bereiken. Dat is dit schip niet gelukt en in dat opzicht is het
een voorbeeld van de vele drama’s die zich op de wateren rondom Schokland
hebben afgespeeld.
‘NE 165’ is een kenmerkend schip voor de vaart op de Zuiderzee rond 1800. Door dit
wrak wordt veel meer zichtbaar over de schepen zelf. Door de opgraving is kennis
verkregen over de constructie van de binnenzijde van zo’n schip. Details, zoals de
bescherming tegen houtrot bij de mastvoet, zouden anders niet bekend zijn
geworden.
Verder geeft dit wrak een unieke kijk op leven en werken aan boord van schepen uit
die tijd. Uit de vondsten blijkt een naar onze maatstaven inspannend leven. Het
werken aan boord en in de buitenlucht was zwaar. De overblijfselen die zijn
gevonden wijzen op een eenvoudig bestaan.
De grote waarde van ‘NE 165’ bestaat uit de samenhang van alle vondsten. Een
dergelijke momentopname van het leven en werken in het verleden wordt haast nooit
aangetroffen. Dit maakt ‘NE 165’ tot een zeldzame geschiedkundige bron.
Tot slot
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Uit het bovenstaande artikel blijkt dat een van de vele scheepswrakken tot “leven” is
gekomen en het laat zien dat de Zuiderzee aangeduid kan worden als een
verkeersader van de toenmalige wereld. Er zijn in heel Flevoland 435
scheepswrakken 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 drainagebuizen werd tussen Kuinre en Blokzijl dit wrak gevonden en
vele wrakken volgden.
Er wordt wel eens beweerd dat de bloeitijd van de “Gouden eeuw” mede te danken
was aan de mogelijkheid van aan- en afvoer van goederen op de Zuiderzee.
Om meer bekendheid te geven aan de maritieme 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.
Over de auteur
Drs. Leo Kaan (1958) werkt als docent geschiedenis aan het
Meandercollege in Zwolle. Naast lesgeven doet hij onderzoek naar de
maritieme geschiedenis van Schokland. Hij woont in Nagele.
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Overzicht scheepswrakken Noordoostpolder (kaartje gemaakt in de jaren ’50). 27
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