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De maatschappelijke functie 

van archieven

door André Troost

Een rol die voor een gemeentearchief is weggelegd is de bijdrage die het kan 
leveren aan

Stichting Kamper Kogge
In de etalage
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Vijfentwintig jaar 

Stichting Kamper Kogge

door Ido Streekstra

De Stichting Kamper Kogge is nauwelijks meer weg te denken uit de Kam-
per samenleving. Meer dan 25 jaar geleden werd zij opgericht. Voor de 
aanleiding daartoe gaan we zelfs terug naar 1981. In meer dan een kwart 
eeuw heeft de Stichting veel kunnen bereiken, waaronder een kogge bou-
wen, grote koggevaarten ondernemen en rondleidingen voor belangstel-
lenden verzorgen op de werf waarop de kogge is gebouwd en die inmid-
dels is uitgegroeid tot een centrum voor maritiem gerichte activiteiten. 

De aanleiding
De aanleiding om in Kampen een kogge te bouwen heeft indirect te maken 
met de drooglegging van de Flevopolders. In 1981 stuit men in de polder 
Zuidelijk Flevoland bij het ploegen op kavel 0Z 36 in de bodem op hout. 
Scheepsarcheologen van het NISA (Nederlands Instituut voor Scheepsar-
cheologie) in Ketelhaven vinden bij het opgraven een vrijwel compleet wrak 
van een kogge. Het levert belangrijke gegevens op over een type schip waar-
van tot dan toe weinig bekend is.1 
Omdat Kampen in de middeleeuwen mede door de kogge tot grote bloei is 
gekomen, wordt op initiatief van Gerald de Weerdt, destijds directeur van 
het museum in Ketelhaven, in 1989 uitgebreid onderzocht of het haalbaar 
is om in Kampen een kogge te bouwen. De gemeente stelt het terrein aan 
de IJssel bij de Buitenhaven beschikbaar. Gemeente, provincie en sponsoren 
geven financiële steun. Bovendien steekt het Europees Sociaal Fonds geld in 
dit project, om werkzoekenden te scholen en ervaring op te laten doen. Re-
den om te besluiten dat het mogelijk is om in Kampen een kogge te bouwen. 
Op 18 december 1991 wordt bij de notaris de oprichtingsakte ondertekend 
en is de Stichting Kamper Kogge een feit. De drijvende kracht achter dit 
project is Henk Bastiaan, wethouder en eerste voorzitter van de Stichting. 
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De ontwikkeling en bouw
Kees Sars van Sars Houtbouw wordt benoemd tot bouwmeester en Anton 
van den Heuvel tot leermeester. Beiden zijn opgeleid op de Bataviawerf in 
Lelystad. Samen met de werkzoekenden vormen zij de bouwploeg. Van het 
gevonden wrak maakt men bij het NISA een schaalmodel dat dient als voor-
beeld voor het te bouwen schip.
De officiële start van de bouw is op 17 juni 1994, als de directeur van het 
NISA een authentieke nagel (spijker) uit het gevonden wrak in het eerste 
verbindingsstuk van de te bouwen kogge slaat. Tijdens het bouwen zijn er 
geregeld, ‘open huis dagen’: vrijwilligers geven rondleidingen bij het schip 
in aanbouw. Uit Denemarken komen vaklieden die uit een boomstam plan-
ken zagen zoals dat in de middeleeuwen ook gebeurde. Nars van Bruggen 
maakt filmopnamen. Daar is een dvd van gemaakt,
Bij archeologisch bodemonderzoek in het stadsdeel Brunnepe zijn in 1993 
de restanten van een 14de-eeuws vissershuis gevonden. Omdat dit huis type-
rend is voor die periode, wordt er een reconstructie van gemaakt. De bouw-
ploeg voert dit plan in zes weken uit, zodat er nu een fraai middeleeuws 
huisje op de werf staat.
In 1397 kreeg Kampen het recht om eigen munten te staan: de nobel. Reden 
om 600 jaar later bij de Nederlandse Bank in Utrecht, naar een ontwerp van 
Jan Schilder, opnieuw Kamper nobels te laten slaan. Het is voor de Stichting 
een financieel succes geworden.
En dan komt op 1 november 1997 een historisch moment. Onder grote be-
langstelling wordt met behulp van een grote kraan de kogge opgetild en in 
de IJssel gezet. Vooraf is het schip door mevrouw Kleemans, de vrouw van de 
burgemeester, gedoopt met een fles gerstenat, hèt drankje in de middeleeu-
wen. In de maanden daarna volgt de afbouw: het dek wordt gelegd, de mast 
geplaatst, het zeil wordt aan de ra bevestigd en het kasteel gemonteerd. En 
dan kan er met de kogge gevaren worden!
Na de voltooiing van het schip worden er op de koggewerf, met steun en 
hulp van veel vrijwilligers, twee nieuwe, fraaie gebouwen neergezet. Eén 
met een werkplaats en een kantine. De Stichting tot behoud van Kamper 
Botters krijgt hierin een eigen onderkomen. In het andere komt een expo-
sitieruimte met filmzaal annex vergaderkamer. De Stichting Roeisloep Stad 
Kampen krijgt hierin een eigen home. Een bestaand gebouw wordt inge-
richt als Taveerne. In 2011 komt er nog een smederij bij.
Met de komst van Kees Hardeman, oud-docent drama, vormt zich een groep 
verhalenvertellers. Deze ‘sprooksprekers’ weten door hun spannende verha-
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len met een historische achtergrond veel luisteraars te boeien. Een prima 
aanvulling voor de bezoekers aan de werf. In het in 2007 door de Stichting 
uitgegeven boek Kamper Kogge van OZ 36 naar OLV 04 wordt uitvoerig de bouw 
van de kogge en de eerste grote tocht van 2004 naar Hanzesteden aan de 
Oostzee beschreven. Deze uitgave was mogelijk dankzij een financiële bij-
drage van gemeente, provincie en het Nationaal Landschap IJsseldelta.

Varen met de kogge
In het begin vaart de kogge met behulp van een gehuurde sleepboot en 
dat heeft zo zijn beperkingen. Dit verandert als in de winter van 2006-2007 
twee motoren van elk 90 pk in de kogge worden gemonteerd. Dit is moge-
lijk dankzij een subsidie van de provincie. Hierdoor is het gemakkelijker 
om verder te reizen dan voorheen. In het interieur van het schip komen 
aanpassingen voor langduriger verblijf aan boord en er wordt moderne na-
vigatieapparatuur geplaatst. De bemanning (in de middeleeuwen heetten 
ze ‘scheepskinderen’) bestaat uit acht tot vijftien personen. Tijdens toch-
ten draagt de bemanning bij het binnenlopen van havens en tijdens ‘Open 
Schip’ middeleeuwse kledij die in het eigen naaiatelier wordt gemaakt. Om 
schip en bemanning te beschermen tegen de gevaren van de zee wordt er, 
evenals in de middeleeuwen, voor het vertrek een oude zegenbede uitge-
sproken.
De meeste tochten worden gemaakt op uitnodiging, voor een door de Stich-
ting afgesproken bedrag. Het is één van de kurken waarop de Stichting kan 
blijven drijven. In de loop der tijd zijn er talloze tochten met de kogge onder-
nomen. In  Nederland wordt de eerste gemaakt naar Doesburg, ter gelegen-
heid van  Koninginnedag. Vanwege de vaste bruggen wordt de mast door een 
kraan op het dek gelegd en op de bestemming weer geplaatst. Zo gaat het 
ook met tochten naar Deventer, Zwolle, Hattem en Zutphen. Er zijn onder 
meer reizen gemaakt naar Groningen, Haarlem, Monnickendam, Tholen en 
Harderwijk. De kogge is present op alle edities van Sail Amsterdam en op die 
van Vlissingen, Den Helder en Delfzijl . Vanzelfsprekend werken vrijwilli-
gers actief mee bij Sails en Hanzedagen in Kampen, bij Kerst in Oud Kampen 
(KiOK) en bij de lichting van de IJsselkogge op 10 februari 2016.
In het buitenland gaan meerdere tochten naar Hanzesteden aan de Oostzee. 
In de middeleeuwen werden ze ‘ommelandvaarten’ genoemd, omdat ze om 
Denemarken voeren. In 2004 is opnieuw geprobeerd zo’n tocht te maken, 
maar door zeer zwaar weer is dat toen mislukt. Bij een poging in 2016 is het 
wel gelukt. Ook ging de kogge naar Antwerpen, Oostende en Duinkerken.
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In alle steden waar de kogge afmeert is de belangstelling groot. Mensen 
staan lang in de rij om in groepen aan boord te komen. Daar krijgen ze dan 
een indruk hoe het leven in de middeleeuwen op zo’n schip is geweest. En… 
zo wordt er ook gratis reclame gemaakt voor de stad Kampen!

Terschelling en King’s Lynn 
Met Terschelling heeft Kampen sinds 1323 bijzondere banden. In dat jaar 
brengen de Kamper koggen hout en stenen naar het eiland voor een vuur-
licht (een voorloper van de Brandaris). In een document wordt bepaald dat 
Kamper koggen op weg naar de Oostzee geen tol hoeven te betalen. In 2014 
vaart de Kamper Kogge met een delegatie onder leiding van burgemeester 
Koelewijn naar het eiland en wordt op grond van dit oude document vastge-
legd, dat de Kamper Kogge op Terschelling eeuwigdurend (!) gratis in de baai 

De burgemeester van 
King’s Lynn en zijn vrouw 
aan boord in gesprek met 
Reijer van ’t Hul. 
Foto: Stichting Kamper Kogge.
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en aan de kade mag liggen. Hierop wordt het glas geheven! Er gaan geregeld 
tochten naar het eiland en de sprooksprekers vertellen er dan hun verhalen.
Als de kogge buitengaats vaart, wordt min of meer de kustlijn gevolgd, maar 
een tocht naar King’s Lynn is toch iets anders. Niet eerder is een oversteek 
naar Engeland gemaakt. Onder klokgelui van de Boven- en Buitenkerk ver-
trekt de kogge op 4 mei 2016 uit Kampen. Er wordt geschut in de Oranje-
sluizen in Amsterdam. Door een plotselinge windvlaag knalt de kogge tegen 
een sluisdeur. Gelukkig loopt het schip weinig averij op, maar de deur wel! 
Vanuit IJmuiden wordt koers gezet naar Engeland. Tegenwind. Op de mo-
toren wordt net binnen twintig uur Great Yarmouth bereikt. Via een tus-
senstop in Wells-next-the-Sea meert de kogge op 14 mei af in King’s Lynn 
voor het Hanse Festival weekend. Ook hier weer een hartelijke ontvangst, ge-
schenken worden uitgewisseld en drommen Engelsen bezoeken het schip. 

De kogge aan de drijvende 
steiger in King’s Lynn. 
Foto: Stichting Kamper Kogge.
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De terugreis wordt zeilend afgelegd, waarmee een bijzonder hoofdstuk is 
toegevoegd aan de Kamper Kogge, ook wel de Zwarte Dame genoemd.

Bezoek aan de werf
Bij een groepsbezoek is er een ruime keus. Men kan met de kogge een tocht 
op de IJssel maken. Er is een rondleiding over de werf. In de expositie zijn 
historische vondsten te zien, er zijn artikelen te koop die door vrijwilligers 
zijn gemaakt en er staan modellen van historische schepen. In de filmzaal 
wordt een film over de bouw van de kogge getoond en een sprookspreker 
vertelt een spannend verhaal. In de Taveerne is een hapje en een drankje 
verkrijgbaar. Dus voor elk wat wils. 
Bij evenementen treden de Koggezangers op met hun zeemansliederen, 
waarbij het lied ‘Tabee Kamper Kogge’ een topper is. Op donderdag is het 
klussendag op de werf. Er wordt dan gewerkt aan het onderhoud van de 
kogge, de opstallen en het buitengebied. Belangstellenden zijn welkom om 
een kijkje te nemen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stich-
ting houdt het bestuur op 10 maart 2017 een receptie in de Stadskazerne, 

Bemanning Sail Amsterdam 2010.  Foto: Stichting Kamper Kogge.
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met daarna een feestavond voor (oud)vrijwilligers en buitenlandse gasten 
uit verschillende Hanzesteden.

Toekomst van de werf
Er wordt gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen de stichtingen 
Kamper Kogge, de Kamper Botters en Roeisloep Stad Kampen. Om van de 
koggewerf een grotere toeristische trekpleister te maken, krijgt de werf een 
facelift. De financiering hiervoor komt uit het programma van het Natio-
naal Landschap IJsseldelta. De buitenhaven is al aangepast en op de werf 
wordt een loods gebouwd en een scheepshelling aangelegd, waardoor sche-
pen er een onderhoudsbeurt kunnen krijgen.
Verdere informatie is te vinden op de site www.kamperkogge.nl.

(met dank voor de tips van medewerkers van de Stichting)

Noot

1.   Kort na 1956 werd in Ketelhaven (Flevoland) een laboratorium gesticht waarin men scheeps-

wrakken die op de polderbodems werden aangetroffen onderzocht en conserveerde. Oude 

loodsen van de Rijksdienst dienden als onderkomen en vanaf 1969 werd er ook een klein 

museum geopend, het Rijksmuseum voor Scheepsarcheologie. In 1998 verhuisden labora-

torium en museum naar Lelystad en onder de naam Nederlands Instituut voor Scheeps- en 

Onderwater Archeologie (NISA) ontstond samenwerking met de Bataviawerf.

Een moderne kustvaarder 
en die van vroeger; 600 jaar 
ertussen. Foto: Stichting 
Kamper Kogge.
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