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Nagele

door Frits David Zeiler

‘Tusschen Urk en Schokland ligt een kerkhof. Diep onder de golven bedolven liggen er 
grijze grafsteenen en bedekken er de lang geleden gestorvenen. Het is zaak voor de 
visschers hier op te passen. Gooi er de netten niet uit, want in plaats van visch komen 
er steenen in. Stukgescheurd haalt de visscher het net binnen boord. Het is de straf voor 
vroeger begane zonden.’
Zo begint de vertelling van S. Franke in zijn Sagen en legenden rond de 
Zuiderzee, uitgegeven in het jaar dat de Afsluitdijk gereedkwam en ook 
de zee zelf een legende werd (1932). Het verhaal was al langer bekend, 
maar is door de schrijver verfraaid en omgewerkt tot een moralistische 
geschiedenis. Zoals zovele bloeiende plaatsen die zijn ondergegaan (denk 
aan Reimerswaal met zijn argeloze inwoners of aan Stavoren met zijn 
hooghartige Vrouwtje) was ook de ‘stad’ Nagele verdoemd. In dit geval 
was de verdrinking het gevolg van een vloek, uitgesproken door een ster-
vende priester, die in een kroegruzie wilde bemiddelen en een mes recht 
in het hart gestoken kreeg. Maar ook al was het geen stad, Nagele heeft 
wel degelijk bestaan. 

Waar lag Nagele?
De naam heeft betrekking op enkele verschillende locaties: een rivier, een 
eiland, een nederzetting en een viswater. De eerste vermelding (966) betreft 
een koninklijke schenking van de helft van ‘het eiland in het Almere dat 
Urch heet’ en goederen tussen de rivier de Nakala en een plek die Vunning-
ha(m) heet aan het klooster van St. Panthaleon in Keulen. Kort daarna (970) 
is eveneens sprake van een schenking, ditmaal aan het klooster Elten. In 
de opsomming wordt ook Nacheli genoemd, wat in dit geval als nederzet-
tingsnaam moet worden opgevat. Daarna zwijgen de bronnen meer dan een 
eeuw, tot er sprake is van betalingen aan het Keulse klooster door de voogd 
van de bezittingen op Urk en de inwoners van Staveren, waarbij de plaats 
Nagelum of Naghela een rol speelt bij de inning van het geld (circa 1121-
1123). Korte tijd later wordt bij Staveren het St. Odulphusklooster gesticht 
dat een van de grootste grondbezitters wordt aan de noordflank van het 
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Almere. Hoewel de betreffende oorkonden waarschijnlijk geen van alle au-
thentiek zijn, moet de inhoud als redelijk betrouwbaar worden beschouwd. 
Het klooster wordt in het bezit gesteld van een groot aantal kerken, waar-
onder die van Kuinre, IJsselham, Urk, Emmeloord (op Schokland) en van 
Ruthne en Marcnesse, die doorgaans op (het eiland) Nagele worden gelokali-
seerd (1132). Bij latere bevestigingen (1243 en 1245) wordt naast die twee ook 
Nagele zelf genoemd. Liefst drie kerken op een betrekkelijk klein eiland lijkt 
wat veel van het goede, maar onmogelijk is het niet. Ook Schokland was 
immers kerkelijk in tweeën gedeeld, met Emmeloord in het noorden en Ens 
op de zuidpunt. Verder vinden we Nagele nog genoemd als leen, dat door de 
graaf van Holland van de bisschop van Utrecht werd gehouden. Het moet op 
dat moment (1204) dus nog wel iets hebben voorgesteld. 
Daarnaast vinden we het in Kampen als herkomstnaam. Omstreeks 1300 is 
Hartwich de Nagele gezant namens de stad in Noorwegen, waar in Tønsberg 
een overeenkomst is gesloten over wederzijdse handelsvrijheden tussen Bre-
men en de Noren enerzijds en een groot aantal steden (waaronder Staveren 
en Kampen) anderzijds. Enkele jaren later is hij betrokken bij een minder 
diplomatieke missie: de beroving van een Engels schip op de rede van Hel-
goland. Twee andere Kamper ingezetenen met dezelfde achternaam zijn 
Geert van Naghel en Geert van Naghel van den Asschet, waarschijnlijk vader 
en zoon, of oom en neef. De eerste Geert heeft belangen in een handelsschip, 
en bezit een huis dat hij onder zekere voorwaarden aan de tweede Geert ter 
beschikking stelt (1332 en 1334). De laatste woonde blijkbaar aanvankelijk 
niet in Kampen zelf, maar in de buurt Asschet aan de Kamperzeedijk. Daar-
na verdwijnt met het eiland ook de daarvan afgeleide familienaam uit de ge-
schiedenis; de later nu en dan in Kampen voorkomende achternaam  Naghel 
zonder meer is in ieder geval niet meer als herkomstnaam herkenbaar. Toch 
sterft de herinnering aan de plek niet uit.
Maar laten we eerst proberen om antwoord te geven op de vraag, wat de 
naam Nagele eigenlijk betekent. Toponiemen (plaatsnamen) kunnen im-
mers veel vertellen over de karakteristiek van de plek, waarvoor onze voor-
ouders een specifieke, voor iedereen begrijpelijke of herkenbare aanduiding 
hebben bedacht. Het woord ‘nagel’ kennen we nog altijd in twee betekenis-
sen: het hoornachtige uitgroeisel van vingers en tenen, en de ijzeren spijker 
die we gebruiken om planken of balken met elkaar te verbinden. Voor een 
waternaam is dat een wat vreemde verklaring. Men zou eerder aan een veld-
naam denken, waar de vorm van een stuk land soms geassocieerd wordt met 
een menselijk of dierlijk lichaamsdeel (nes, schinkel, hoorn) of een voor-
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werp (bijltje, spijkerboor). Een afleiding van een lo-naam (in de betekenis 
‘licht loofbos’) lijkt uitgesloten. Van vergelijkbare namen hebben we oudere 
vermeldingen die de oorspronkelijke vorm ‘loch’ of ‘loh’ nog verraden, zoals 
Utiloch dat via *Udilo tot Uddel werd. Nagele wordt in de eerste optekening 
(eind 10de eeuw) geschreven als Nakala - met een gelatiniseerde uitgang 
zoals gebruikelijk was. Het gaat dus niet om een ‘a’ in de betekenis van 
‘stroompje’. Er zijn enkele andere wateren met eenzelfde uitgang, zoals de 
Berkel en de Dinkel, maar die gaan vermoedelijk wel terug op een lo-naam 
die naderhand is afgesleten. Als Nagele oorspronkelijk een waternaam is, 
zou het kunnen wijzen op een scherpe bocht, wellicht bij een klif, zoals we 
die bij keileemformaties als Urk en De Voorst kunnen verwachten. Enkele 
nabijgelegen plaatsen bevatten wel ‘natte’ elementen: Ens (793 Enedseae) is 
zoveel als ‘eendemeer’, Emmeloord (1132 Emelwerth) is gevormd met het 
woord (uiter)waard, Marknesse (1132 Marcnesse) betekent ‘landtong op een 
grens’. De herkomst van de namen Urk en Rutten blijft vooralsnog duister - 
net als de precieze onderlinge geografische verhoudingen.   

Rijmpje van de Dominee van Urk. Overgenomen uit: Nelly Bodenheim, Handje-plak, uitgeven bij S.L. van Looij in 1900. 
Foto: Remy Steller.
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Het ontstaan van de legende
Zoals we zagen verdwijnen de laatste aanwijzingen voor het bestaan van 
Nagele in de eerste helft van de 14de eeuw. De bij de vissers zo gevreesde 
plek blijft wel bewaard, zoals de legende aantoont, maar de ligging is wat 
onduidelijk; de plek wordt op oudere kaarten niet nader aangeduid. Zelfs de 
schetskaarten die in de 16de eeuw gemaakt zijn tijdens het langdurige con-
flict over de viswateren in de oostelijke helft van de Zuiderzee vermelden 
alleen de namen op de wal. Aanvankelijk pretendeert Kampen dat het rech-
ten heeft tot voorbij Schokland, dus ongeveer tot de plaats waar Nagele zou 
hebben gelegen, maar verder dan ‘Camper vischerien’ of ‘Camper vryheit’ 
gaan de aanduidingen niet. De kaarten die vervolgens in de 17de en 18de 
eeuw van de Zuiderzee worden vervaardigd concentreren zich volledig op 
de vaarroute naar Amsterdam; de Val van Urk wordt aangegeven, maar ten 
oosten en zuiden van dit eiland komen geen namen voor. Dat verandert in 
de 19de eeuw. Zowel de Hydrografische Kaart van 1846 als de oudste Topo-
grafische Kaart van 1855-56 vermelden de naam ‘De Nagel’ voor het water 

A.J. Reijers. Verbeelding van de ligging van de veronderstelde kerk van Nagele. 1924. Collectie: SNS Historisch Centrum. 
Foto: Remy Steller. 
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ten noordoosten en oosten van Urk; kaarten van na 1900 benoemen alleen 
het water tussen Urk en Schokland als zodanig. Dat is ook de locatie, die 
Franke in zijn vertelling aangeeft.
Eerdere vermeldingen van de visserslegende (1803, 1847) spreken ook van 
‘het Kerkhof’ of ‘Urker Kerkhof’. In de tweede helft van de 18de eeuw zouden 
daar delen van een kerkinventaris zijn opgevist, waaronder een kandelaar 
(die spoorloos verdwenen is) en een doopvont van Bentheimer zandsteen, 
dat door de vinder aan de kerk van het toenmalige Emmeloord is geschon-
ken. Dergelijke vondsten zouden we tegenwoordig eerder beschouwen als 
resten van de lading van een gezonken schip. Over grafzerken wordt in die 
verhalen niet gesproken, wel over stenen waaraan de visnetten vastraakten 
of scheurden. Na de drooglegging van de Noordoostpolder zijn er inderdaad 
stenen op de voormalige zeebodem gevonden, maar dat bleken voorname-

Een deel van de Zuiderzee. Fragment van de (oudste) topografische kaart van 18551856, opgemeten door L.P. van der Beek.  
Foto: Remy Steller.
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Het kerkhof tusschen Urk en Schokland. Frontispice van: S. Franke, Sagen en Legenden rond de Zuiderzee, 1932. 
Foto: Remy Steller. 
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Het kerkhof tusschen Urk en Schokland. Frontispice van: S. Franke, Sagen en Legenden rond de Zuiderzee, 1932. 
Foto: Remy Steller.
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lijk zwerfkeien te zijn - resten van eindmorenen uit de voorlaatste ijstijd, 
die onder meer in het geologisch reservaat bij Schokland bewaard zijn ge-
bleven. Van de kerk van Nagele geen spoor, en evenmin van die van Rutten 
en Marknesse. Daarover hoeven we ons niet te verbazen; vele dorpskerken 
waren in de 11de, 12de eeuw nog van hout, zeker als ze gebouwd moesten 
worden op veengrond. Het ook door Franke opgetekende verhaal, dat de to-
rens van IJsselmuiden, Ens en Nagele gesticht zouden zijn door drie zusters 
en ooit op één lijn te zien zouden zijn geweest, moet dus eveneens naar het 
rijk der fabelen worden verwezen. Het komt trouwens in een iets andere 
vorm voor als stichtingslegende van de kerken van Oldebroek, Oosterwol-
de en Kamperveen, waar eveneens drie vrome vrouwen als de grondleggers 
werden beschouwd. Wel moeten we rekening houden met het begin van 
het bouwen in tufsteen omstreeks 1100; de kerk van IJsselmuiden behoort 
met die van Wilsum en de voorganger van de Bovenkerk in Kampen tot de 
vroegste stenen kerken van de IJsseldelta.
Een aardige variant op beide verhalen - het verdronken kerkhof en torens 
die een lijn vormen - is door Peter Dorleijn opgetekend uit de mond van 
vissers uit Vollenhove. Zij onderscheidden in de visgronden tussen Urk en 
Schokland twee helften: eerst ’t Kerkhof en iets zuidelijker de Nagel. Op het 
eerste gedeelte werd weleens wat anders dan vis gevangen: ‘Als je daar in de 
buurt kwam, trok je wel es van die rood gebakken steentjes in de botnetten. 
Op zegens had je ook dat soort steentjes.’ Geen grafzerken of veldkeien dus. 
De plek kon nauwkeurig worden bepaald als ‘de Kamper torens aan elkaar’ 
te zien waren, dat wil zeggen dat de toren van de Buitenkerk en de Nieuwe 
Toren op één lijn lagen. De zichtlijn scheerde even boven de voormalige kerk 
van Ens langs. IJsselmuiden speelde bij de oriëntatie voor de Vollenhover 
vissers geen rol. 
  
Besluit
De dominee van Urk / Die zou op Schokland preken / Door ’t razen van de zee / Was 
hij zijn preek vergeten.
Dit rijmpje zou je kunnen beschouwen als een wat mildere variant op de 
spookverhalen die over het geheimzinnige Nagele de ronde doen. De plan-
nenmakers in de Noordoostpolder hebben beide kanten tot hun recht laten 
komen. Het (model)dorp, dat tussen Urk en Schokland is ontworpen, heeft 
de naam van het verdronken eiland gekregen. En de weg vandaar naar Urk 
heet Domineesweg. Nee, de vermoorde priester heeft men geen herinnering 
waardig geacht - maar wat niet is, kan nog komen. 
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En tenslotte, voor de mensen die nog altijd hopen op een bewijs dat de brug 
waar de Bataafse opstandelingenleider Civilis en de Romeinse afgezant Ce-
rialis in 69 na Christus onderhandelden over een wapenstilstand ergens in 
de IJsseldelta heeft gelegen - en dat deze Navalia via Nagele kan worden 
geïdentificeerd met Genemuiden, Belt-Schutsloot of het water tussen Urk 
en Schokland: dat is ècht een fabeltje, dat zèlfs Franke niet in zijn Sagen en 
Legenden durfde op te nemen.

Opgedragen aan de nagedachtenis van Freek Pereboom (1942-1999), verhalenverteller van Urk.
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