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Samenvatting
Tijdens het archeologisch vooronderzoek in het kader van de voorbereiding van het project Ruimte voor
de Rivier IJsseldelta van Rijkswaterstaat is in 2010 in het zomerbed van de IJssel ter hoogte van de
stadskern van Kampen het wrak van een 15e-eeuwse Kogge aangetroffen. Tussen 2010 en 2013 hebben ter
hoogte van de vindplaats op verschillende momenten aanvullende onderzoeken plaatsgevonden. Daarbij
is vastgesteld dat behalve het wrak van de kogge nog tenminste twee andere, middeleeuwse, scheepjes,
en een aantal andere houten objecten op de vindplaats aanwezig zijn. Omdat het zomerbed van de IJssel
ter hoogte van Kampen als onderdeel van het project IJsseldelta in de komende jaren zal moeten worden
verlaagd, heeft Rijkswaterstaat besloten om de kogge en overige historische scheepsresten hieraan
voorafgaand verder archeologisch te onderzoeken en vervolgens te bergen.
Bij de verdere voorbereiding van het archeologisch onderzoek en de berging is gebleken dat over de
precieze aard en omvang van de archeologische vindplaats nog de nodige onduidelijkheden bestaan. Het
gaat daarbij met name om vragen die betrekking hebben op de precieze aard van de archeologische
vindplaats, de paleo-landschappelijke context en de reden waarom of oorzaak waardoor de kogge en de
overige schepen juist op deze plek zijn afgezonken. Hoewel op verschillende momenten in het
vooronderzoekstraject al enig archiefonderzoek had plaatsgevonden, achtte Rijkswaterstaat het nuttig en
noodzakelijk om door middel van een aanvullende historische inventarisatie nogmaals te proberen meer
duidelijkheid omtrent de historische context te verkrijgen.
In de onderhavige rapportage is geprobeerd zoveel mogelijk informatie over de historische en paleolandschappelijke context van het wrak en de overige objecten te ontsluiten. Het onderzoek bestond in
feite uit twee componenten: 1) een historisch archiefonderzoek, en 2) een paleogeografische
inventarisatie van relevant (historisch) kaartmateriaal.
De werkhypothesen voor het (af)zinken van de kogge en de locatie van de archeologische vindplaats, die
in deze rapportage worden behandeld zijn:
1.
Oorlogshandeling
2.
Ongeluk of calamiteit
3.
Reparatieplek
4.
Veerplaats
5.
Watermanagement: afdamming, hoofd of krib
Uit het archiefonderzoek is helaas geen definitieve verklaring voor het waarom en waardoor van de
wrakken naar voren gekomen. Wel kunnen verschillende hypotheses zo goed als uitgesloten worden. Een
oorlogshandeling, scheepswerf, of calamiteit lijken onwaarschijnlijk. Men zou verwachten dat van een
gevecht of een ongeluk op de IJssel, of over een reparatieplek voor schepen in het rijke middeleeuwse
archief van Kampen een melding zou zijn.
Dat meerdere wrakken, uit dezelfde periode, als een haast rechte lijn haaks op de stroomrichting in de
IJssel liggen, maakt het waarschijnlijker dat de wrakken iets te maken hebben gehad met
afsluitingswerkzaamheden of het beïnvloeden van de rivier. Dit kan vlak voor de aanvang van het
Digestum Vetus zijn gebeurd, bijvoorbeeld rond het jaar 1437 waarin wordt aangedrongen op het leggen
van hoofden in de IJssel. Het kan echter net zo goed na 1473, het laatste jaar van het Digestum Vetus,
hebben plaatsgevonden. Dit is juist een periode waarin met diverse werkzaamheden getracht wordt de
hoofdstroom van de IJssel uit te schuren.
De analyse van het beschikbare historische kaartmateriaal lijkt hiervoor verdere ondersteuning te bieden.
Twee varianten lijken daarbij het meest plausibel:
1.
De kogge en andere schepen hebben deel uitgemaakt van een landhoofd of krib dat gediend
heeft om meer water in het verzandende Noorderdiep te leiden;
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2.

De kogge en de andere schepen zijn gebruikt voor de afdamming van de monding van het
Zuiderdiep.
Bijkomend effect van elk van beide maatregelen kan zijn geweest dat de toenmalige hoofdgeul van de
IJssel verder uitschuurde en zodoende de bevaarbaarheid werd verbeterd.
De hypothese dat de wrakken iets te maken hebben met de locatie van een veerpont, wordt op grond van
de plaatsbepalingen minder waarschijnlijk geacht.
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1

Inleiding

Tijdens het archeologisch vooronderzoek in het kader van de voorbereiding van het project Ruimte voor
de Rivier IJsseldelta van Rijkswaterstaat is in 2010 in het zomerbed van de IJssel ter hoogte van de
e
stadskern van Kampen het wrak van een kogge uit de eerste helft van de 15 eeuw aangetroffen. Tussen
2010 en 2013 hebben ter hoogte van de vindplaats op verschillende momenten aanvullende onderzoeken
plaatsgevonden. Daarbij is vastgesteld dat behalve het wrak van de kogge nog tenminste twee andere,
1
middeleeuwse, scheepjes, en een aantal andere houten objecten op de vindplaats aanwezig zijn. Omdat
het zomerbed van de IJssel ter hoogte van Kampen als onderdeel van het project IJsseldelta in de
komende jaren zal moeten worden verlaagd, heeft Rijkswaterstaat besloten om de kogge en overige
historische scheepsresten hieraan voorafgaand verder archeologisch te onderzoeken en vervolgens te
bergen.
Het archeologisch opgraven en bergen van de IJsselkogge en de overige archeologische objecten op de
archeologische vindplaats vormen een bijzonder onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier
IJsseldelta (hierna te noemen Project IJsseldelta), waarin Rijkswaterstaat (RWS) en de provincie Overijssel
nauw samenwerken.
Bij de verdere voorbereiding van het archeologisch onderzoek en de berging is gebleken dat over de
2
precieze aard en omvang van de archeologische vindplaats nog de nodige onduidelijkheden bestaan. Het
gaat daarbij met name om vragen die betrekking hebben op de precieze aard van de archeologische
vindplaats, de paleo-landschappelijke context en de reden waarom of oorzaak waardoor de kogge en de
overige schepen juist op deze plek zijn afgezonken. Hoewel op verschillende momenten in het
vooronderzoekstraject al enig archiefonderzoek had plaatsgevonden, achtte Rijkswaterstaat het nuttig en
noodzakelijk om door middel van een aanvullende historische inventarisatie nogmaals te proberen meer
duidelijkheid omtrent de historische context te verkrijgen. De resultaten zouden immers kunnen
bijdragen tot het aanscherpen van de onderzoeksvragen en het beter afbakenen van wat op de locatie nog
meer zou kunnen worden aangetroffen.
Vestigia is gevraagd dit onderzoek op korte termijn te verzorgen en daarbij zo veel mogelijk afstemming
te zoeken met de gemeente Kampen en degenen die al eerder bij het historisch onderzoek betrokken
waren, zoals de stadsarchivaris van Kampen, de gemeentelijk archeoloog en de historicus Michiel van
Wijngaarden.

1.1

Opdracht en organisatie van het onderzoek

Zoals gezegd dienen het onderzoek en de rapportage zoveel mogelijk informatie over de historische en
paleo-landschappelijke context van het wrak en de overige objecten te ontsluiten. Deze informatie moet
vergeleken worden met de uitkomsten van de reeds uitgevoerde archeologische vooronderzoeken en
geofysische analyses.
Concrete vragen bij de opdracht
• Inventariseer welke bronnen, te beginnen met het Kamper stadsarchief, maar wellicht ook andere
archieven, informatie kunnen verschaffen over de gebeurtenis die geleid heeft tot het (af)zinken
van de kogge en de overige schepen

1
2

Voor het meest recente overzicht van de aangetroffen resten, zie Van den Brenk e.a. 2014.
Zie hiervoor onder andere de nadere kwalitatieve variantenanalyse door INFRAM-Vestigia uit 2014: Hessing en Visser 2014.
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• Inventariseer wat voor historisch kaartmateriaal (met nadruk op de 15 – 18 eeuw), en eventuele
e

e

andere broninformatie, beschikbaar is over de onderzoekslocatie en de directe omgeving;
• Maak transcripties van relevante passages uit de bronnen, waarin de gebeurtenis(sen) vermeld
wordt, of die aanwijzingen bevatten over de aard en landschappelijke situering van de vindplaats;
• Wat kan aan de hand hiervan gevalideerd worden aangaande de bestaande hypothesen over de
oorzaak en reden van het afzinken van de wrakken: watermanagement, calamiteit,
oorlogshandeling, scheepsreparatieplek, of wat zijn eventuele alternatieve verklaringen
• Maak op basis van de beschikbare broninformatie een zo volledig mogelijke reconstructie van de
veranderingen in de rivierlopen tussen ca. 1400 en heden ter hoogte van de vindplaats;
• Onderbouw dit met geo-gerefereerd relevant historisch kaartmateriaal en projecteer deze
kaartbeelden zo nauwkeurig mogelijk op de huidige topografie
• Wat zijn de aanwijzingen voor oudere beddingen of waterlopen of andere landschappelijke
elementen onder het huidige rivierbed?
• Wat kan op basis van de historische informatie gezegd worden over de omvang en begrenzingen
(x, y, z) van de archeologische vindplaats
• Vergelijk de uitkomsten van het uit te voeren onderzoek met de vigerende hypothesen over de
onderzoekslocatie en geef zo nodig een toelichting bij afwijkende bevindingen
Het onderzoek bestaat dus in feite uit twee componenten: 1) een historisch archiefonderzoek, en 2) een
paleogeografische inventarisatie van relevant (historisch) kaartmateriaal. Voorafgaand aan het feitelijke
onderzoek, dat in de periode september – oktober 2014 is uitgevoerd, is door de middeleeuws historicus
Michiel van Wijngaarden een kort onderzoeksplan opgesteld, waarin met name is aangegeven welke
archieven, en bron- en kaartverzamelingen in aanmerking kwamen om geraadpleegd te gaan worden. Dit
onderzoeksplan is besproken met de mediëvisten dr. H. Brand (Fryske Akademy) en Prof. Dr. D.E.H. de
Boer (emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis van de universiteit van Groningen), die beiden
gelden als kenners van de Hanzegeschiedenis in de Lage Landen. Het feitelijke archiefonderzoek is
vervolgens uitgevoerd door Michiel van Wijngaarden, terwijl de fysisch-geograaf Ralf Schrijvers de
paleo-geografische en cartografische analyses heeft uitgevoerd.
Na afloop van het onderzoek, is de rapportage in conceptvorm aan de bovengenoemde deskundigen, en
eveneens aan de gemeentearchivaris van Kampen mevr. M. Vink-Bos en de gemeentelijk archeoloog, A.
Jager, voorgelegd. Het ontvangen commentaar is verwerkt in de eindversie van het rapport.

1.2

Leeswijzer

Onderhavige rapportage bestaat eveneens uit twee componenten. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt
verslag gedaan van het archiefonderzoek en wordt antwoord gegeven op de verschillende hypothesen
over de oorzaak van het (af)zinken van de kogge en de andere schepen. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt
de cartografische inventarisatie behandeld en wordt de vindplaats van de kogge geplaatst binnen een
historische landschapsreconstructie, inclusief de projectie van de vindplaats op een aantal historische
kaartbeelden. Aan het eind van het rapport wordt de verantwoording gegeven van de in het kader van
dit onderzoek geraadpleegde archiefbronnen en literatuur. In Bijlage 1 wordt een compleet overzicht
bijgevoegd van het verzamelde en bestudeerde kaartmateriaal. Dit kaartmateriaal wordt tevens digitaal
beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever.
1.3

Woord van dank
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Anders dan veel historisch onderzoek, heeft deze studie in een zeer kort tijdbestek plaatsgevonden.
Hoewel natuurlijk is geprobeerd de belangrijkste en meest relevante historische bronnen te verifiëren,
valt niet uit te sluiten dat de een of andere niet door ons geraadpleegde bron belangwekkende informatie
over de vindplaats van de IJsselkogge omvat. Opdrachtgever en auteurs zouden het zeer op prijs stellen,
indien eventuele niet in dit rapport genoemde historische informatie over de vindplaats, de
landschappelijke context of gebeurtenissen die met de kogge in verband zouden kunnen worden gebracht
aan ons wordt doorgegeven.
Intussen zijn de auteurs de medewerkers van de archieven in Kampen en Deventer, Prof. Dr. D.E.H. de
Boer en Dr. Hanno Brand erkentelijk voor hun hulp bij het onderzoek.

Afbeelding 1 Locatie van de archeologische vindplaats van de kogge en andere scheepsresten (in rood) in
de IJssel tegenover de Nieuwe Buitenhaven van Kampen.
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Deel I : Archiefonderzoek

2. Uitgangspunten en werkwijze

2.1 Het bredere kader
In de IJssel tegenover de Nieuwe Buitenhaven bij Kampen werden in 2011 en daarna tenminste drie
historische houten wrakken gevonden. De eerste vondst was het meest spectaculair. Dit was namelijk het
goed bewaard gebleven wrak van een vijftiende eeuwse kogge. Het wrak werd al gauw de IJsselkogge
gedoopt. Een jaar later werden nog eens twee kleinere wrakken in de buurt van het eerder gevonden
koggewrak aangetroffen. Deze schepen, een punter- en een aakachtig vaartuig, dateren op grond van
e
uitgevoerde dendrochronologische analyses, net als de IJsselkogge, uit de eerste helft van de 15 eeuw. De
kapdatum van het scheepshout van de kogge zelf valt na 1399. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat in
de buurt van de kogge nog meer houten objecten, en mogelijk dus ook nog meer delen van schepen in de
IJsselbodem aanwezig zijn. Er lijkt dus sprake van een soort ”scheepskerkhof”.
3
De wrakken dateren uit een periode waarin Kampen op handelsgebied een belangrijke rol vervulde.
e
Al twee eeuwen eerder, in de 13 eeuw, waren Kamper kooplieden actief in de zogenaamde
Ommelandsvaart. Deze handelsroute liep van het Rijnland via de Rijn en de IJssel naar de Zuiderzee en
via het Vlie, Marsdiep of Amelander Zeegat naar de Noordzee. De route liep vervolgens om Jutland in
Denemarken heen richting de Oostzee. In de Ommelandsvaart werd gebruik gemaakt van zeegaande
handelsschepen zoals de IJsselkogge. Tijdens hun tochten naar Scandinavië verwierven de Kamper
kooplieden verschillende handelsprivileges. Zo kregen de Ommelandvaarders uit de IJsselstreek in 1251
een aantal voorrechten, waaronder gunstige toltarieven, van de Deense koning Abel. De belangrijke
handelspositie van Kampen in Scandinavië werd nog eens bevestigd, toen de Kampenaren in 1289 ook een
eigen privilege verwierven voor de handel in Noorwegen. Kampen was tevens een van de eerste steden
die in Schonen, het huidige Zuid-Zweden, een eigen vitte (een handelswijk voor de haringhandel) mocht
de
opzetten. Contacten met de Duitse Hanze, die vanaf de 12 eeuw in het Oostzeegebied handelde, werden
de
snel gelegd. In samenwerking met andere IJssel- en Hanzesteden wist Kampen tot in de 16 eeuw van
verschillende handelsprivileges te profiteren. Daarnaast had de stad door haar ligging in de IJsseldelta
gedurende de gehele Middeleeuwen een belangrijke overslag- en havenfunctie. Jaarlijks zullen dus
honderden koggen, betrokken bij de Ommelandsvaart, Kampen hebben aangedaan. Gezien deze rijke
handelsgeschiedenis is het dus niet vreemd dat juist bij deze stad zo’n wrak is gevonden.
2.2 Werkhypothesen
Op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek is door Waldus en anderen de hypothese geformuleerd
dat de schepen opzettelijk waren afgezonken om de loop van de IJssel te beïnvloeden en zo de rivier
4
bevaarbaar te houden. Belangrijkste argumenten voor deze theorie zijn op de eerste plaats – voor zover
uit de uitgevoerde duikinspecties tenminste valt op te maken – het ontbreken van lading en
scheepsinventaris in en rond het wrak, en 2) de ligging van de kogge en aak, min of meer haaks op de
stroomrichting van de huidige IJssel.
Deze watermanagement-theorie klinkt plausibel, maar er zijn natuurlijk meer redenen denkbaar om
schepen af te zinken. Naast een vorm van watermanagement kan bijvoorbeeld ook sprake zijn geweest
van een calamiteit, een oorlogshandeling, een inbeslagname van schepen, een handelsblokkade, een

3

Arent toe Boechop deelt in zijn kroniek mee dat in het jaar 1416 de kooplieden van Kampen 120 grote schepen bij de zee hadden.
Het getal rivierschepen zal dus ook niet gering zijn geweest. Zie in: E. Moulin, Historische Kamper Kronijk (1839), blz. 201-203. Zie
ook in: Kronijk van Arent toe Bocop (Uitgave Historisch Genootschap 1860), blz. 483.
4
W.B. Waldus, K. van Campenhout, J. Verweij en M. van Wijngaarden, ‘De IJsselkogge’, in: Archeobrief 1 (maart 2013), 2-7.
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scheepsreparatieplek, of nog een andere verklaring. Zo werd in de loop van het onderzoek duidelijk dat
de vindplaats in de nabijheid lag van het “kleine” of het “oude” veer tussen Brunnepe en Seveningen, wat
als mogelijkheid toevoegt dat de schepen zijn verwerkt in een landhoofd, kade of stoep voor een
veerpont.
Bij het archiefonderzoek is geprobeerd historische vermeldingen en ander documentair bewijs te
achterhalen, die een of meerdere van de genoemde mogelijkheden zouden kunnen bevestigen of
ontkrachten.
2.3 Aanpak
e

Dendrochronologisch onderzoek dateerde de wrakken in de eerste helft van de 15 eeuw. De kapdatum
van het scheepshout van de kogge valt na 1399, dat van de aak kon op 1410 of zeer kort daarna worden
5
gedateerd. Als we ervan uitgaan dat alle schepen gelijktijdig zijn gezonken, moet dat dus na 1410 hebben
plaatsgevonden. Mochten ze in 1410 zijn gebouwd en gaan we uit van een periode van 30 jaar dat ze in
gebruik waren, dan zullen ze rond 1440 zijn afgeschreven. Het is uiteraard mogelijk dat de schepen al
eerder zijn afgeschreven, maar het kan ook zo zijn dat de boten langer dan 30 jaar meegingen, of na
6
afschrijving nog een aantal jaar ergens in een haven of scheepswerf opgelegd hebben gelegen.
e
Voorzichtigheidshalve is daarom de hele periode vanaf 1410 tot einde 15 eeuw genomen voor het zoeken
naar aanwijzingen in de literatuur en het archief..
Het merendeel van het archiefonderzoek is verricht in het gemeentearchief van Kampen. Veel
bronnen in het zogenaamde Oud Archief bestrijken de te onderzoeken periode. Om het onderzoek iets te
verbreden is naast het gemeentearchief in Kampen ook gezocht in het Stadsarchief van Deventer. Het
middeleeuwse archief van Deventer leverde echter maar weinig op. In de stadsrekeningen, die in
Deventer verder teruggaan dan in Kampen, staan geen verwijzingen naar scheepsrampen en andere
calamiteiten op de IJssel.
Naast de originele bronnen zijn ook een aantal edities doorzocht. In de Hanzerecessen, waarvan een
groot deel in origineel in Kampen aanwezig zijn, zijn geen vermeldingen over afzinkingen, wrakken of
scheepsrampen in de IJssel gevonden.
Bij het trekken van conclusies uit de inventarisatie van primaire bronnen dient rekening te worden
gehouden met de onvolledigheid van bepaalde reeksen voor de te onderzoeken periode. Een grote
e
handicap is dat de Kamper stadsrekeningen uit het grootste deel van de 15 eeuw niet zijn overgeleverd.
Juist in de stadsrekeningen zullen de kosten vermeld staan die de stad gemaakt heeft voor bijvoorbeeld
het onderhoud van kaden en dijken, de aanleg van een haven of het afsluiten of onderhouden van de
vaarweg over de IJssel.
7
In het Digestum Vetus , waarin de periode 1454-1473 heel nauwkeurig is beschreven, zijn geen directe
aanwijzingen over de wrakken of de vindplaats gevonden. Het afzinken moet lokaal toen toch iets
opvallends zijn geweest. Het Digestum Vetus meldt in deze periode echter niets over een dergelijke
gebeurtenis en het lijkt daarom haast uitgesloten dat de boten in de periode 1454-1473 zijn gezonken. Dit
kan wellicht gezien worden als een aanwijzing uit het “negatieve”, namelijk dat de gebeurtenis vóór 1454
(of minder waarschijnlijk daarna) heeft plaatsgevonden.
Ook in het Collectorium (1365-1427) en het Liber Diversorum. Deel B (1456-1498), banden die gezamenlijk
e
een groot deel van de 15 eeuw beschrijven –maar wellicht wat minder in detail -, stond niets met
betrekking tot een eventueel scheepskerkhof of een van de andere hypotheses.

5

Waldus e.a. 2012, 44 e.v.
Zie onder andere Asaert 1973 voor historische aanwijzingen voor de levensduur van koggen en andere laat-middeleeuwse
handelsschepen.
7
Gemeentearchief Kampen, Oud Archief (van nu af GaK, OA), inv.nr. 8, Digestum Vetus.
6
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Voorts is gezocht in de beschikbare stukken over middeleeuws dijkbeheer; de inv.nrs. 1953, 1970 en 1972
van het Oud Archief gaven geen resultaat. De archieven van het Waterschap IJssellanden en het Oud
Archief Waterschap Mastenbroek (vanaf 1453) leverden eveneens niets op.
Verschillende primaire bronnen en edities leverden wel een aanvulling op de contexten van de
verschillende hypothesen, waardoor deze op basis van circumstantial evidence waarschijnlijker of minder
waarschijnlijk kunnen worden gemaakt. In het volgende hoofdstuk zullen deze een voor een worden
besproken.

e

Afbeelding 2 15 eeuwse tekening van een kogge in het Digestum Vetus van Kampen .
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3. Resultaten van het archiefonderzoek – uitwerking en validatie van de
belangrijkste hypothesen

De werkhypothesen voor het (af)zinken van de kogge en de locatie van de archeologische vindplaats, die
hieronder achtereenvolgens worden behandeld zijn:
1. Oorlogshandeling
2. Ongeluk of calamiteit
3. Reparatieplek
4. Veerplaats
5. Watermanagement: afdamming, hoofd of krib

3.1 Oorlogshandeling
e

e

In de 15 eeuw lag Kampen op de westgrens van het Hanzegebied. Holland, dat in de 14 eeuw nog
8
regelmatig samenwerkte met de Hanze , ging vanaf de Hollands-Friese oorlog van 1396 steeds meer haar
eigen koers varen. Tijdens deze oorlog maakten beide partijen gebruik van de kaapvaart, een legitieme
9
vorm van zeeroverij. De Zuiderzee was hierdoor voor kooplieden geen veilig gebied meer. Door de
economische ontwikkeling van Holland en Zeeland werden dit graafschap gedurende de eerste helft van
e
de 15 eeuw minder afhankelijk van de Hanze. Hoewel Kampen als grensstad tussen beide machtsblokken
van beide walletjes probeerde te eten, had het regelmatig te lijden onder de conflicten met Hollanders.
Tijdens de Hollandse partijstrijd tussen Jan van Beieren en zijn dochter Jacoba van Beieren tussen 141910
1422 vocht een Kamper scheepsvloot bijvoorbeeld op de Zuiderzee tegen de Hollanders. In 1420 kwam
hertog Jan van Beieren met tweehonderd oorlogsschepen naar Overijssel gevaren. In de buurt van
Vollenhove ging een deel van de aan boord zijnde soldaten aan land, beroofde de bevolking en stak veel
huizen en boerderijen in brand. Een dag later voer de hertog met zijn vloot de Reve op – de monding van
de Enk ten zuiden van Kampen werd wel Reve genoemd – en probeerde de stad Kampen te benaderen.
11
Door een zware afsluitboom in de monding van dat water werd de vloot echter tegengehouden. De
dendrochronologische datering van de wrakken maakt een mogelijk verband met deze oorlogshandeling
mogelijk.
In een bron over de periode 1418-1434 lezen we dat ‘die van Campen voirden oirloge een scip verbrant
12
[hebben] voir Harderwijck’. Ook tussen Hanzesteden vonden aanvaringen plaats. Zo werd in 1420
schipheer Johan van Gronouwe van Hamburg door schepenen en raad van Kampen voldaan ‘van allen
guede, scepe, scepestouwe, reytscap en allen hinder en schaden, die mij en mijne reyders en kinderen
13
gesciet mach wesen daer van, dat ic myt mynen scepe en guede tot Campen aengebracht was.’ Wat er
precies is voorgevallen is onbekend, maar er werden in elk geval een of meerdere Hamburgse schepen
gehinderd in Kampen.

8

Holland nam in 1367 bijvoorbeeld ook deel aan de Keulse Confederatie, een militair verbond van Hanzesteden, inclusief Hollandse
en Zeeuwse steden, tegen de Deense koning.
9
Ook in het Zwarte Water waren zeerovers actief, volgens correspondentie uit 1422. Zie: GaK, OA, inv.nr. 90, Inkomende
correspondentie, brief 23-06-1422.
10
Kampen steunde het leger van de bisschop, dat de zijde van Jacoba van Beieren had gekozen. Zie in: E. Moulin, ‘Herinneringen en
aanteekeningen betreffende den vroegeren koophandel en scheepvaart der stad Kampen’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid
en Letteren. 1842 (1841), 13.
11
Kees Schilder, ‘Het mysterie van de Koeburcht’, in: Kamper Almanak (2008), 43.
12
GaK, OA, inv.nr. 2056.
13
J. Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden in het oude archief van Kampen. Deel 1 (1251-1496), nr. 457, blz. 143.
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Kunnen de wrakken in de IJssel het resultaat van een oorlogshandeling in deze conflictrijke periode zijn
geweest? In de bronnen is niets te vinden over daadwerkelijke gevechten op de IJssel bij Kampen in de
onderzochte periode. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze hebben plaatsgevonden, want te
verwachten is dat daar in de kronieken of andere bronnen anders wel melding van gemaakt zal zijn.
De redelijk goede staat waarin de wrakken verkeren en het feit dat ze in een enigszins rechte lijn haaks
op de stroomrichting liggen, wijzen ook niet direct op een gevechtshandeling. Een verband met de aanval
van hertog Jan van Beieren is een mogelijkheid. De stad had vast gehoord dat de hertog in Vollenhove
aan land was gekomen en wist dat gevaar vanuit het noorden dreigde. Het is voorstelbaar dat Kampen
haastig blokkades in de IJssel, of in zijtakken zoals het Ganzediep of Noorddiep, legde om de hertog te
belemmeren. Het is niet ondenkbaar dat voor zo’n spoedklus afgeschreven schepen zijn gebruikt. In de
bronnen is echter niets over een met scheepswrakken gebouwde blokkade gevonden.
Een andere hypothese is een minder gewelddadige gevechtshandeling, zoals een inbeslagname van
schepen, of een handelsblokkade. Door de geografische positie van Kampen tussen Holland en de Hanze
waren dit soort handelingen niet onbekend voor de Hanzestad. Hoewel in 1426 Holland en Zeeland een
overeenkomst met het Oversticht sloten inhoudende een veilige vaart in beide gebieden, was het in de
praktijk in deze periode een stuk minder veilig op het water. Zo werden vlak na het sluiten van de
overeenkomst verscheidene Kamper schepen in Holland en Zeeland aangehouden en werd de lading in
14
beslag genomen.
In 1427 werd weer een Hamburgs schip in Kampen benadeeld. Het werd aangehouden, omdat de
Kampenaren vermoedden dat de lading voor Holland bestemd was. Na enige tijd werd het schip, inclusief
15
de vracht, teruggegeven aan de Hamburgers. In 1432 werd een Kamper schip door Hamburgers gered
van de Victualiënbroeders, een groep piraten die als kapers tegen de Hanze werden ingezet. De
Hamburgers meenden daarom recht te hebben op de boot en de goederen. Het schip moest in bewaring
16
blijven totdat de zaak beslist was. Of het schip ooit teruggegeven is aan Kampen is niet bekend. Een
vergelijkbare zaak vond plaats in 1436 toen een Kamper schip door Engelse kooplieden was bevrijd van
kapers. Het schip werd met de vracht en de zeerovers naar Gdansk gebracht, alwaar de kapers allemaal
17
werden onthoofd. Ook van dit schip is niet bekend waar het na de bevrijding van de kapers naar toe
ging. In hetzelfde jaar werd een hele vloot, die met goederen uit Holland en Friesland op weg was naar
de markt van Deventer, in Kampen aangehouden. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze vloot, of een
gedeelte ervan, door Kampenaren tot zinken is gebracht, omdat daarover in de onderhandelingen over de
18
schadevergoeding niet wordt gesproken. De verschillende bronnen geven over het algemeen de indruk
dat in beslag genomen schepen terug werden gegeven. Mocht een ingenomen schip niet zijn
teruggegeven en bijvoorbeeld zijn afgezonken, dan zou dat in de correspondentie terug moeten zijn te
vinden. Zowel in het archief van Deventer als in dat van Kampen zijn dit soort gevallen niet te vinden.
Het lijkt dus minder waarschijnlijk dat de wrakken in beslag genomen schepen waren.
Ook tijdens de Hollands-Wendische Oorlog van 1438-1441, een kaperoorlog tussen Hollandse steden
enerzijds en de Wendische Hanzesteden anderzijds, bleven Overstichtse schepen niet gespaard. Ter
compensatie van de schade werd bepaald dat Deventer, Kampen en Zwolle het recht hadden, op de
Hollandse goederen die via Kampen de IJssel opvoeren, een belasting te heffen. Deze zogenaamde pondtol
19
werd in de jaren 1439-1441 in de IJssel bij Kampen geheven. Een mogelijkheid is dat de wrakken

14

E. Moulin, ‘Herinneringen en aanteekeningen betreffende den vroegeren koophandel en scheepvaart der stad Kampen’, in:
Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1842 (1841), 15. Voor lijsten van geleden schade van Kampenaren in Holland en
Hollanders in Kampen in de periode 1418-1434, zie GaK, OA, inv.nr. 2056.
15
Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, nr. 499 + 503, blz. 156-158.
16
Ibidem, nr. 520, blz. 163-164.
17
Goswin frhr. von der Ropp, Hanserecesse. Zweite Abtheilung von 1431-1476 II (Leipzig 1878), blz. 72-73.
18
Nanninga Uitterdijk, ‘De pondtollen te Kampen, 1439’, in: Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel (1888), 5. Zie ook in:
Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, nr. 547, blz. 172.
19
Nanninga Uitterdijk, ‘De pondtollen te Kampen, 1439’, 17.
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overblijfselen zijn van een obstakel in de IJssel die de opvarende schepen naar het controlepunt moest
leiden. In het pondtolregister is door mr. Pelgrim, de stedeklerk van Amsterdam, bijgehouden wie het
pondgeld heeft betaald. Naast de vele posten met schippers staan er ook een aantal uitgavenposten in het
register. Er is bijvoorbeeld precies na te gaan hoeveel mr. Pelgrim voor zijn werk kreeg. Ook anderen die
betrokken waren bij het innen van de tol worden genoemd. Zo worden twee mannen en een jonge
20
knecht betaald voor hun werkzaamheden. Met een klein schip hielden zij dag en nacht de wacht
bovenstrooms van Kampen. Zij hielden alle schepen die stroomopwaarts voeren aan en controleerden of
de schippers een tolbewijs bij zich hadden. Over obstakels benedenstrooms van de tol wordt in het
register niet gesproken. In het Liber Diversorum, een verzameling uiteenlopende zaken uit de periode
1247-1549, en tussen de middeleeuwse correspondentie in het Oud Archief te Kampen zijn ook geen
aanwijzingen voor een obstakel in de IJssel te vinden. Dat maakt het minder waarschijnlijk dat de
scheepswrakken opgenomen zijn geweest in een tolbarrière, of in een ander obstakel dat stroomafwaarts
en –opwaarts varende schepen moest hinderen.
3.2 Calamiteit of scheepskerkhof
Een volgende hypothese is dat de schepen gezonken zijn als gevolg van opgelopen averij door een
scheepsongeval, natuurramp of andere calamiteit. Kan het zijn dat de wrakken overblijfselen zijn van
schepen die averij hebben opgelopen? Het lijkt niet logisch dat alle schepen op deze plek schade hebben
opgelopen en zijn blijven liggen. Als een kostbaar schip als een kogge op een afstand van 150 meter voor
de havenkade verging, zou men verwachten dat deze wel zou worden geborgen. Zo’n berging was ook
uit veiligheidsoverwegingen logisch, omdat het voor andere schepen een obstakel in de rivier kon zijn.
In het gemeentearchief van Kampen ligt tussen de uitgaande correspondentie een briefje uit het laatste
e
kwart van de 15 eeuw, waarin beschreven staat hoe schipper Walis Schilder zijn schip, dat leck ende
21
watrich was, voor een wrak moest laten liggen. Waar dat precies was is helaas niet helemaal duidelijk.
Behalve de bovenstaande vermelding zijn geen bronnen over averij of schipbreuk op de IJssel
aangetroffen.
Dat er meerdere wrakken uit dezelfde periode bij elkaar liggen, kan betekenen dat beschadigde of
e
afgeschreven schepen daar in de 15 eeuw naartoe werden gebracht. Het zou dan kunnen gaan om een
dumpplaats voor opgelegde schepen of een scheepsreparatieplek. Hoewel de precieze geografische positie
e
van de schepen in de 15 eeuwse IJssel niet in detail meer valt te reconstrueren – zie hiervoor hoofdstuk 4
en 5 – lijkt de aanleg van een scheepskerkhof voor afgeschreven schepen op deze hoogte, in een toch al
lastig bevaarbaar deel van de IJssel, niet erg praktisch. De archieven zwijgen er in ieder geval over en er
zijn ook geen aanwijzingen gevonden voor een scheepswerf of iets dergelijks op deze plaats.
.
3.3 Het Oude Veer
e

Op een aantal van de historische kaarten, teruggaande tot de 18 eeuw is aan de zuidkant van de IJssel, ter
hoogte van de archeologische vindplaats, de vermelding terug te vinden van “kleine veer” of “oude veer”
(zie afbeelding . Het gaat daarbij om de veerplaats tussen Brunnepe en Seveningen. Hoe ver terug in de
tijd dit veer gaat en wanneer het is aangelegd, is onzeker. Met enig speurwerk is wel een aantal oudere
verwijzingen naar een veer “op Seveningen” te achterhalen. De oudste daarvan staat in het Liber
Memorandum en dateert van 16 oktober 1577 : 'Item belieft dat bij scepenen ende raidt ordonnantie ende
manieren vant veer op Seveningen gemaeckt is opgeslagen worde' Of het hier daadwerkelijk om het veer
tussen Seveningen en Brunnepe gaat is echter niet zeker, want bij Seveningen lag ook nog een veer over
het Ganzendiep.

20
21

GaK, OA, inv.nr. 2154, Pondtol (1439-1441), folio 22, 41, 62, 90, 108, 130, 156, 178, 195, 221v, 234, 234v, 235.
GaK, OA, inv.nr. 219, Uitgaande stukken (1477-1492), folio 312b.
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Bij een veerplaats horen gewoonlijk een aantal voorzieningen zoals een aanlegplaats, een veerstoep en
een landhoofd of krib om voor beschutting te zorgen. In theorie is het dus mogelijk dat de kogge en
andere schepen in zo’n constructie zijn verwerkt. De wrakken lijken, na bestudering van oude kaarten,
echter te ver stroomafwaarts van de veerplaats te liggen. Het harde bewijs is echter (nog) niet geleverd.

Afbeelding 3 Uitsnede uit een topografische kaart uit 1799 met de vermelding ‘klyn veer’, direct
stroomopwaarts van de gereconstrueerde positie
positi van de kogge. Let eveneens op het aanwezige hoofd of
krib. Voor brongegevens zie bijlage 1, documentnummer K000098.

3.4 Watermanagement

22

De precieze locatie
ocatie van de scheepswrakken in de toenmalige IJssel kan de sleutel vormen voor de
beantwoording van de vraag waarom de schepen daar zijn gezonken. De wrakken liggen in het
mondingsgebied van de IJssel. Dit gebied maakt in ieder geval sinds een
n stormvloed in 1170 deel uit van
23
een delta. In deze delta stroomde het water via een aantal geulen in de Zuiderzee. Tussen deze geulen
24
lagen zandbanken, die in de loop van de tijd aaneengroeiden. De veranderingen in de IJsseldelta zijn
sinds de Middeleeuwen zowel door natuurlijk als door menselijk ingrijpen beïnvloed.
Tegenwoordig heeft de IJssel twee mondingen, het Keteldiep en het Kattendiep. Lange tijd bedroeg het
aantal mondingen echter wel acht of negen. Al direct ten noorden van de stad deelde
deelde de rivier zich in
drieën, namelijk in het Zuiderdiep, het Noorderdiep en het Grafhorsterdiep (het huidige Ganzendiep).

22

Een eerste voorstel voor deze theorie is te lezen in: Waldus, e.a., ‘De IJsselkogge’, 2-7.
In het gemeentearchief van Kampen en het stadsarchief van Deventer
De
zijn van het IJsselgebied bij Kampen kaarten uit
verschillende perioden gevonden. Voor een overzicht zie de kaartenlijst in de bijlage 1. Via de website www.overijsselinkaart.nl
kunnen veel van deze kaarten
ten worden bekeken.
24
Dirkx, Kampereiland. Een wereld op de grens van zout en zoet (1996), 9.
23
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Duidelijk is dat de hoofdstroom van de IJssel zich steeds meer naar het westen verplaatste. Zo werd de
hoofdstroom achtereenvolgens gevormd door het Ganzendiep, het Noorderdiep, het Camper- of
Rechterdiep en het Keteldiep. Op de paleogeografische ontwikkelingen zal in de hoofdstukken 4 en 5
verder worden ingegaan.
Een belangrijke gebeurtenis in relatie tot het rivierbeheer was de schenking in 1363 van de eilanden in de
IJsselmonding door bisschop Jan van Arkel aan de stad Kampen. De stad kreeg deze rechten in ruil voor
rechten van de stad in de polder Mastenbroek. Naast deze eilanden, die het Kampereiland werden
genoemd, verwierf Kampen ook het eeuwig recht van op- en aanwas van alle zandplaten en gorzen die in
25
de monding van de IJssel zouden opkomen. Deze aanwas is een natuurlijk proces waarbij de rivier in de
binnenbocht slibafzettingen vormt. De aanwas kan natuurlijk ook door menselijk ingrijpen worden
26
beïnvloedt en bevorderd. Een voorbeeld:
In het Pachtboick Olt ende Ny (1426-1553) staat precies aangegeven wie welk stuk grond pachtte. Op folio
v
64 lezen we over een Johan Reijners die heft den weert aengenomen op Naeters baven ende beneden dat
27
lange hoeft beholtlic weder aen dat hoeft wast aen beiden sijden dat hie dair niet aen hebben en sal.
Deze Johan pachtte een stuk land, de Naeters, dat bij een lang hoofd of kribbe lag. Johan had echter geen
recht op de grond die aan beide zijden van het hoofd zou aanwassen.
Een mogelijkheid die hieruit valt af te leiden is dat de scheepswrakken, die deels in een redelijk rechte
lijn haaks op de hoofdstroom liggen, als basis voor een hoofd of kribbe dienden om de aanwas van grond
te versnellen. De aanwas van grond leverde Kampen namelijk nieuwe inkomsten op. De nieuwe grond,
waar de stad volgens de ruil in 1363 recht op had, kon door verpachting extra geld in de stadskas brengen.
Stormvloeden en rivieroverstromingen hadden eveneens effect op de verlegging en doorstroming van de
28
IJssel en zijn nevengeulen. Deze vonden regelmatig plaats. De Sint Elizabethsvloed in 1421 had – als we
de berichten uit die tijd moeten geloven – een grote invloed op de IJsselloop. Na deze vloed stroomde
minder water door de IJssel, waardoor de rivier verzandde. Dit was een natuurlijk proces dat al gaande
was, maar door de overstroming mogelijk verder is versneld.
e
De verzandingen waren vooral merkbaar in het brede mondingsgebied bij Kampen en leverden in de 15
eeuw problemen op voor de scheepvaart. In 1480 bijvoorbeeld schrijft het stadsbestuur aan de koning van
29
Denemarken dat de IJsselstroom verdroogt was. Al voor die tijd verlegde de hoofdstroom van de IJssel
zich geleidelijk naar het westen, van het Noorderdiep naar het Rechterdiep. De schepen met de grootste
diepgang kwamen door het Rechterdiep, een enkele nog door het Zuiderdiep. De scheepswrakken lijken
te liggen in de buurt van de plaats waar de IJssel zich vertakte in het Zuiderdiep, het Rechterdiep en het
Noorderdiep.
e

In de tweede helft van de 15 eeuw werd meer aandacht besteed aan het verbeteren van de vaarweg door
de IJssel en de bedijking. Zo werd in 1479 het Zuiderdiep, achter Brunnepe en lopende langs de Sint
Nicolaasdijk, afgedamd. Een ander Zuiderdiep, lopende achter de Greenter weide, werd eveneens in 1479
30
afgedamd. Daarnaast probeerde de stad in deze periode de IJsselstroom te dwingen een betere weg te
vormen. Volgens Swets werden hiertoe langs het Raas, een deel van het Kampereiland aan de
rechteroever van de IJssel, bekadingen en dijkwerken aangelegd en verlengd. Deze maatregelen hadden
succes, want het Rechterdiep was in 1481 ter diepte van 7 voet uitgeschuurd. Daarnaast liet Kampen 7 à 8

25

Zeiler, ‘De Kampereilanden’, in: Geschiedenis van Kampen. deel 2. “Zij zijn Kampers ” (2001), 36-38.
Zeiler, ‘De Kampereilanden’, 42-44.
27
GaK, OA, inv.nr. 1142, Pachtboick Olt ende Ny (1426-1553), folio 64v.
28
In de eerste helft van de 15e eeuw vonden in 1421, 1424, 1426, 1429, 1436 en 1446 stormvloeden plaats. Rivieroverstromingen vonden
plaats in 1427, 1432, 1433, 1437, 1438 en 1445. Zie: J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 2: 1300-1450
(1996) en M.K. Elisabeth Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel II. De periode 1400-1600 (1975).
29
Theo Spek, Van de Hunnepe tot de zee. De geschiedenis van het Waterschap Salland (1996), 60-61. Zie ook: C.N. Fehrmann,
‘Amersfoort in de leer bij Kampen’, in: Kamper Almanak (1961/1962), 210.
30
J. de Lange, Kamper Kronijken. I. De Annalibus quaedam nota (Deventer 1862), 26-27.
26
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morgen land bestekken en bepoten om het Noorderdiep te dichten en tegelijk land aan te winnen. Niet
alleen kon er meer grond worden verpacht, ook de bevaarbaarheid van het Rechterdiep werd verbeterd.
Met groot succes: de van de Oostzee beladen schepen liepen gemakkelijk binnen, zelfs tot voor de stad,
31
hetgeen in geen jaren gebeurd was.
Kunnen de wrakken onderdeel zijn geweest van het plan om het Rechterdiep uit te schuren? In de
bronnen is hierover geen direct bewijs te vinden. De locatie van de wrakken, in een (flauwe) buitenbocht,
bij het Noorderdiep, of het aantappunt van een van de oudere geulen van het Zuiderdiep, maakt het
mogelijk dat ze daar zijn neergelegd of afgezonken om invloed op de loop van de IJssel uit te kunnen
oefenen of zelfs een van de bestaande, verzandende geulen, direct af te dammen (zie ook hoofdstuk 4 en
5).
Een andere optie is dat de scheepswrakken overblijfselen zijn van een hoofd of krib om het
achterliggende Kampereiland te beveiligen tegen het water. De wrakken zouden dan in een buitenbocht
van de toenmalige rivier moeten liggen. De buitenbochten hebben de neiging om steeds verder uit te
32
schuren. Hoofden en kribben voorkomen het uitschuren en beveiligen zo het achterliggende land.
e
Bijkomend voordeel hiervan is het hiervoor besproken verleggen van de IJssel richting de stad. In de 15
eeuw werden veelvuldig hoofden en kribben in de IJssel gelegd. Zo vermeldt de Cameraarsrekening van
Deventer van het jaar 1447 dat ‘burgermeisters, tymmermeisters, ende en deel meer van den rade
33
gevaeren oppen mersch ende oppen Tuege ende besegen wair men hoefden solde’. Waarschijnlijk gaat
het hier om het leggen van hoofden in de IJssel bij Deventer, ter verbetering van de bevaarbaarheid. Ook
bij Kampen worden nieuwe hoofden gelegd. In het Digestum Novus staat onder het jaar 1478 dat niemand
34
‘voir of achter dat nye hoeft in die Isele’ mag vissen. Waar dat nieuwe hoofd precies ligt is niet
duidelijk. Dat het echt noodzakelijk was om hoofden te leggen in de IJssel wordt wel duidelijk in een
brief van de bisschop van Utrecht uit het jaar 1437. Deze brief ligt zowel in het gemeentearchief van
Kampen als in het Stadsarchief te Deventer. In de brief staat onder andere dat ‘vele schare bij der IJselen
35
vallen, die men van noede mit hoefden beschudden moet’. Hoe en waar die hoofden worden gelegd
staat niet in de bron, maar mogelijk zijn afgeschreven schepen neergelegd of afgezonken als
voorbereiding of fundering voor een aan te leggen hoofd.
3.5 Conclusies
Tijdens het archiefonderzoek is helaas geen definitieve verklaring voor het waarom en waardoor van de
wrakken gevonden. Wel kunnen verschillende hypotheses zo goed als uitgesloten worden. Een
oorlogshandeling, scheepswerf, of calamiteit lijken onwaarschijnlijk. Men zou verwachten dat van een
gevecht of een ongeluk op de IJssel, of over een reparatieplek voor schepen in het rijke middeleeuwse
archief van Kampen een melding zou zijn. De periode van het Digestum Vetus, 1454-1473, lijkt ook zo
goed als uitgesloten, omdat deze gedetailleerde bron niets over de scheepswrakken of de locatie vermeld.
Dat meerdere wrakken, uit dezelfde periode, als een haast rechte lijn haaks op de stroomrichting in de
IJssel liggen, maakt het zeer waarschijnlijk dat de wrakken iets te maken hebben gehad met
afsluitingswerkzaamheden of het beïnvloeden van de rivier. Dit kan vlak voor de aanvang van het
Digestum Vetus zijn gebeurd, bijvoorbeeld rond het jaar 1437 waarin wordt aangedrongen op het leggen

31

Swets, De Zuiderzee en de Kampereiland c.a. van voorheen en thans (1363-1882). Met kaart en plaat (1886), 22-23.
G. van Engelen van der Veen, ‘De bedijking van den IJssel en zijne monden’, in: Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt
en Geschiedenis: Verslagen en mededeelingen (1924), 34-35. Zie ook: GaK, Collectie Historische Aantekeningen. Map 3, blz. 25.
33
Jappe Alberts, De Cameraarsrekeningen van Deventer betreffende het jaar 1447 (1959), 34.
34
GaK, OA, inv.nr. 242, Digestum Novus (1450-1567), folio 29v.
35
GaK, OA, inv.nr. 9, Liber Diversorum. Deel A (1247-1549), folio 215. Zie ook: Stadsarchief Deventer, ID690 Stad Deventer, periode
Middeleeuwen (MA), Archief van schepenen en raad, inv.nr. 4-1, “Olde in papier gescreven copienboick”, folio 80v.
32
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van hoofden in de IJssel. Deze werkzaamheden kunnen ook na 1473, het laatste jaar van het Digestum
Vetus, hebben plaatsgevonden. Dit is juist een periode waarin met diverse werkzaamheden getracht
e
wordt de hoofdstroom van de IJssel uit te schuren. De vroeg in de 15 eeuw vallende
dendrochronologische datering maken het echter weer minder waarschijnlijk dat de wrakken iets met de
gebeurtenissen na 1473 te maken hebben gehad. De oorzaak van of reden voor het afzinken van de
scheepswrakken, blijft echter vooralsnog hypothetisch. Het is zeker niet uit te sluiten, en te hopen, dat
bij het komende archeologische onderzoek die oorzaak alsnog zal worden gevonden. Ook blijft het
mogelijk dat in de toekomst toch nog ergens in Kampen of daarbuiten een historische bron wordt
gevonden die meer licht in de zaak kan brengen.
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Deel II: Landschappelijke en cartografische gegevens

4. Landschappelijke ontwikkeling op basis geologische gegevens
De veranderingen die in het gebied van het vroegere Flevomeer/Almere optraden in het eerste
millennium na Christus zijn mede bepalend voor de vorming van de IJsseldelta. Met het ontstaan van een
open verbinding met de Noordzee, en daarmee de toegenomen invloed van getij en stormen op de
Noordzee, nam het oppervlak van open water steeds verder toe. Ook het karakter van het water zelf
veranderde langzaamaan van zoet via brak naar een zoutgehalte dat de aanwezigheid van een open
verbinding met de Noordzee karakteriseerde.
De Zuiderzee ontstond dus pas na de Romeinse tijd. Het veengebied dat in de driehoek Urk-SchoklandKampen nog lange tijd aanwezig was raakte pas zo rond 1100 n.Chr. opgebroken. De afstromingsrichting
was tot dan toe vanaf Kampen overwegend noordelijk geweest (zie afbeelding 4a). Doordat de veenrug
geleidelijk werd weggeslagen ontstond er voor de IJssel ruimte om de delta in westelijke richting uit te
bouwen (afbeelding 4b). De oostelijke geulen in de delta, zoals het Ganzendiep, bestonden vermoedelijk
al voor 1100. Dit is in overeenstemming met de aangetroffen diktes, dieptes en typen afzettingen in de
IJsseldelta.
Tussen de 13e en 16e eeuw werden de door de stormvloed van 1170 na Chr. verdronken komgebieden door
36
de deltalobben opgevuld tot aan de hoogwaterspiegel. Doordat als gevolg van de voortgaande
sedimentatie ook delen van de delta boven water kwamen te liggen, kwamen opgeslibde delen van het
gebied langzaamaan voor de mens beschikbaar en konden worden ontgonnen. Het aanleggen van terpen
in het gebied is historisch gedocumenteerd en kan gezien worden als het begin van deze
37
ontginningsfase.
Daarbij moet men zich wel realiseren dat de effecten van de delta-uitbouw - ten opzichte van een meer
als standaard beschouwde uitbouw - geremd werden door de inklinking van het veen op de
Kampereilanden, door (en onder) de nieuw gevormde deltaïsche afzettingen, maar later wellicht ook als
gevolg van de ontginningen.

36
37

Cohen et al. 2009, 92.
Cohen et al. 2009, 92-93, stadsarchieven Kampen en Zwolle, Ente 1971, Dirx et al. 1996, Spek et al. 1996.

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer V1226, definitief 2.0, december 2014

20

Project V2908, Verklaringen voor het (af)zinken van de IJsselkogge

Afbeelding 4. Paleogeografische ontwikkeling van de IJsseldelta en omgeving in de Vroege Middeleeuwen
(a) en de Late Middeleeuwen (b). Bron: Cohen et al. 2009
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38

Het bovenstaande nuanceert enkele eerdere reconstructies van de vorming van de IJsseldelta. Deze
veronderstelden namelijk een veel groter open wateroppervlak direct voorafgaand aan de uitbouw. De
veenafslag die plaatsvond in de 11e en 12e eeuw, en de effecten die dit had op de vorming van de delta,
39
zijn eerder niet (expliciet) in de ontwikkelingsmodellen meegenomen. Bovendien werden de
morfologische verschillen die er bestaan tussen het oostelijke deel (Garste/Ganzendiep: meanderende
geulen met betrekkelijk slecht ontwikkelde kronkelwaarden) en westelijke deel (Zuiderdiep/Noorderdiep:
voorbeelden van geulen met een beduidend rechter verloop dan Garste/Ganzendiep) van de delta in de
oudere modellen niet voldoende verklaard.
e
De ligging en de groei van Kampen vanaf de 13 eeuw zijn al met al goed verklaarbaar vanuit de
ontwikkeling van de IJsseldelta en het ontstaan van een doorgaande verbinding van daaruit naar de
Noordzee.

38
39

Teruggrijpend op Ente et al. 1971.
Cohen et al. 2009, 93.
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5

Landschappelijke situering van de kogge op basis van het historisch
kaartmateriaal

Uit de geo-landschappelijke informatie die tot op heden beschikbaar is, valt dus af te leiden dat er een
e
verschuiving van de hoofdafvoer van de IJssel heeft plaatsgevonden vanaf het begin van de 12 eeuw. De
afvoerrichting draaide van noord naar west, waarbij oudere geulen zoals de Garste langzaamaan werden
verlaten. Mogelijk verloor ook het Noorderdiep op deze wijze ten nadele van de huidige hoofdgeul van
de IJssel haar functie.
Om meer zicht te krijgen op de (historische) ontwikkeling van de IJssel in de omgeving van Kampen sinds
de Middeleeuwen is gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal.
5.1

Selectie historische kaarten

Een omvangrijke lijst van historische kaarten is voor dit onderzoek geïnventariseerd en geraadpleegd.
Een compleet overzicht van deze kaarten is opgenomen in Bijlage 1. Vervolgens zijn de kaartbestanden op
een aantal eigenschappen beoordeeld op hun geschiktheid en relevantie voor het georefereren, namelijk:
- Schaal
- Detailniveau
- Gekarteerd gebied (‘extent’ van de kaart)
- Ouderdom van de kaart
- Kwaliteit van het digitale bestand (resolutie)
Op basis van bovenstaande kenmerken is een selectie gemaakt uit de lijst van historische kaarten die,
40
aangevuld met een enkele andere bronnen, zoals de zogenaamde Hottinger kaart , gegeorefereerd zijn.
41
Deze selectie is voorzien van RD-coördinaten , zodat ze afzonderlijk en ten opzichte van elkaar in de
ruimte kunnen worden geplaatst.
5.2

Georefereren historische kaarten

Aangezien er in het landschap in en om de huidige bebouwde kom van Kampen veel veranderd is in de
periode tussen het (af)zinken van de kogge en nu, is het zaak om het voor georefereren geselecteerde
historisch kaartmateriaal stapsgewijs in ouderdom, van meest tot minst recent, vast te leggen. Op deze
wijze wordt het meest efficiënt gebruik gemaakt van op de kaarten vastgelegde objecten en locaties die
op het kaartmateriaal aanwezig zijn.
Uitgangspunt zijn nu nog bestaande objecten waarvan de ouderdom bekend is. Uit de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) zijn objecten te selecteren waarvan het bouwjaar bekend is: als zodanig is
het bestand aan gebouwen toe te spitsen op het jaar (of de periode) waarin de te georefereren kaart is
uitgegeven. Dit zijn de meest betrouwbare controlepunten in de kaart.
Vervolgens kunnen ook dijken, bruggen en (kruispunten van) wegen met bekende ouderdom aan de
selectie van controlepunten worden toegevoegd.

40

Oorspronkelijke schaal ca. 1:14.400, in de voor dit onderzoek gebruikte versie uit de atlas van Versfelt (2003) op ca 1:25.000
afgebeeld.
41
Rijksdriehoeksstelsel, zie bijvoorbeeld
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/Rijksdriehoeksmeting/Rijksdriehoeksstelsel.htm

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer V1226, definitief 2.0, december 2014

23

Project V2908, Verklaringen voor het (af)zinken van de IJsselkogge

Ook het AHN-2, de versie opgebouwd uit 50 centimeter gridcellen, kan ondersteuning bieden. In
gebieden waar de inrichting zodanig veranderd is dat er geen elementen van bekende en voldoende
ouderdom beschikbaar zijn, kunnen oude perceelsgrenzen nog in één of andere vorm in het
hoogtebestand herkenbaar zijn. In de relatief laaggelegen polders in de omgeving van Kampen kan het
voorkomen dat er bij het herverkavelen van een deel van het landschap sloten zijn gedempt. Deze
kunnen, afhankelijk van de gebruikte vulling, als lijnvormige laagte of hoogte in het huidige landschap
aanwezig zijn (afbeelding 5 ).

Afbeelding 5. Voorbeeld van hoe de relatie tussen de huidige topografie (links) en de topografie op een
van de Bonnebladen (rechts) gelegd kan worden met behulp van het AHN-2 bestand (midden).
Aangezien er in de wijze van karteren van het landschap in de loop van de tijd het een en ander
veranderd (en verbeterd) is, moeten ook de verschillen in nauwkeurigheid die door het karteren zelf, en
door de verschillende gebruikte projecties in acht worden genomen bij het georefereren van historisch
kaartmateriaal.
42
Het meest bekende en ook nu nog gebruikte systeem is dat van het Rijksdriehoeksstelsel. Dit wordt ook
nog gebruikt in de uitgaven van de topografische kaarten van het Kadaster. De projectie die voor
kaartbestanden zoals de Top10NL of de topografische kaarten 1:25.000 en 1:50.000 wordt gebruikt is de
dubbelprojectie van Schreiber, die bestaat uit het omvormen van de conforme projectie van de ellipsoïde
van Bessel naar een bol, waarna die met behulp van een stereografische (tevens conforme) projectie naar
het platte vlak wordt omgezet. De dubbelprojectie is hoekgetrouw, maar niet afstandsgetrouw. Gezien de
keuze voor het projectievlak, het bereik en de relatief beperkte oppervlakte van dat bereik is de
vertekening echter niet meer dan 18 cm/km.
De Chromotopografische Kaart des Rijks, schaal 1:25.000, ook wel bekend als ‘Bonnebladen’ is een
kaartenserie waarvan uit de bijnaam reeds de gebruikte projectie is af te leiden. De Bonneprojectie is een
oppervlaktegetrouwe, maar niet hoekgetrouwe, (onechte) kegelprojectie.
Bovenstaand voorbeeld van verschillende gebruikte projecties geeft al aan dat de wijze van georefereren
direct afhankelijk is van de relatie tussen de (projectie van de) huidige digitale topografie.

42

Het uitvoeren van de Rijksdriehoeksmeting startte in 1885, en werd pas in 1928, met de laatste secundaire metingen aan het eersteorde net, afgerond.
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Een eerste orde polynoom (een ‘Affine transformation’) is bijvoorbeeld zeer geschikt om kaarten met
gelijke projectie en interne consistentie (geen of zeer marginale vervorming) vast te leggen. Weliswaar
kan er per controlepunt een kleine afwijking tussen de werkelijke en gewenste locatie ontstaan (residual
error), maar de kaartbrede foutmarge (root mean square error of RMS) blijft klein.
Meer complexe vervormingen zijn nodig wanneer de projectie verschilt, en wanneer een afgenomen
nauwkeurigheid van karteren heeft geleid tot een kaart die niet afstandsgetrouw is.
Voor bijvoorbeeld de Bonnebladen (afwijkende projectie) betekent dit dat er een tweede of zelfs derde
orde polynoom nodig is om het kaartbeeld onder de huidige topografie te kunnen plaatsen.
Voor oudere kaarten zoals de Hottinger-kaart (afbeelding 7) en de kaarten van Jacob van Deventer
(afbeelding 6) bestaat er een groot verschil in nauwkeurigheid en detailniveau tussen de ‘stedelijke
bebouwing’ en het buitengebied. In gevallen waar slechts een bebouwingskern van de te georefereren
kaart van belang is, kan worden gekozen voor een lage orde polynoom. Bij gebruik van een groter deel
van het gekarteerde gebied, waarbij het ook van belang is dat herkenningspunten in het buitengebied op
de juiste huidige topografische locatie terechtkomen, is een spline-transformatie een meer geschikte
keuze.

Afbeelding 6. Plattegrond van Kampen en IJsselmuiden, vervaardigd door Jacob van Deventer, 1555-1575
(documentnummer K000022, bijlage 1)
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Afbeelding 7. Hottinger-kaart, omgeving Kampen (1783). Bron: Versfelt 2003.

Een spline-transformatie is een goed voorbeeld van ‘rubber sheeting’: lokale nauwkeurigheid (dus die van
de controlepunten) gaat boven globale nauwkeurigheid, en de vervorming van de kaart is er dan ook
volledig op gericht om alle controlepunten precies op de gewenste topografische locatie te laten
uitkomen. Dit heeft als gevolg dat zowel de lokale fout als de RMS op nul uitkomen, maar dat de
nauwkeurigheid van de locaties buiten de controlepunten zeer variabel is. Om toch een enigszins
consistent eindresultaat te krijgen is het dan ook belangrijk om een groot aantal controlepunten te
gebruiken voor het georefereren van de kaart.
Voor de kaarten ouder dan de rivierkaart (afbeelding 8) is deze spline-transformatie gebruikt met ten
minste 10 controlepunten per gebruikte kaartuitsnede. Voor recentere kaarten waar triangulatie gebruikt
is en de projectiemethode bekend is, is de tweede of derde orde polynoom gebruikt.
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e

Afbeelding 8. Rivierkaart 1 druk, serie 3, blad 15 Kampen, 1845-1846 (documentnummer 1236_OIK_000768,
bijlage 1)

Afbeelding 9. Chromotopographische kaart des Rijks (1184-1900), blad 286 (links) en 287 (rechts).
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5.3

Resultaten van de analyse van gegeorefereerde historische kaarten

Uit de historische kaarten, die in de afbeeldingen 6 tot en met 9 worden afgebeeld, kunnen een aantal
landschappelijke elementen en ontwikkelingen worden afgeleid, die van belang zijn in relatie tot de
locatie van de kogge en de watermanagement-hypothese. De huidige locatie van de kogge is steeds met
een rode stip in de betreffende kaarten via georeferentie gereconstrueerd:
e
- Het Noorderdiep verzandt en wordt uiteindelijk afgedamd. In de 18 eeuw is er nog sprake van
een ‘open’ verbinding tussen de hoofdgeul van de IJssel en het Noorderdiep (zie afbeelding 7),
maar een strekdam op de noordoever zorgt voor een steeds meer westelijk gerichte afvoer van
e
het water. In het midden van de 19 eeuw is de geul al afgedamd (afbeelding 8). Aan het eind van
e
e
de 19 eeuw en in het begin van de 20 eeuw neemt het oppervlak open water in de afgedamde
geul steeds verder af (afbeelding 9). Wanneer men de linkeroever van het Noorderdiep in
gedachten doortrekt in de richting van Kampen, komt de locatie van de kogge te liggen op deze
denkbeeldige lijn. Daarmee ontstaat ondersteuning voor de mogelijkheid dat met het afzinken
van de kogge getracht is de afvoer van de IJssel te beïnvloeden. In deze variant op de
watermanagement-hypothese worden de kogge en de andere schepen afgezonken om meer
water in de richting van het (verzandende) Noorderdiep te sturen, ten koste van de zich
ontwikkelende westelijker gelegen geulen, die later het Kamperdiep en de huidige IJssel zouden
gaan vormen.
e
- Op de kaart van Jacob van Deventer uit de 16 eeuw (afbeelding 6 ) is te zien dat er twee geultjes
op de linkeroever van de IJssel direct ten noorden Kampen aanwezig zijn. In de latere kaarten
staat het gebied, dan als ‘De Greente’, boven Bronnepe (afbeelding 7) / Brunnepe (afbeeldingen
8 en 9) vermeld. Het lijkt dan inmiddels “droog” te zijn. De overgang van de ondiepte naar het
diepere water in de huidige IJsselgeul (met een blauwe lijn in de afbeeldingen aangegeven), en
met name het afbuigende verloop daarvan - hoewel slechts over een beperkte afstand te
43
vervolgen - lijkt aan te sluiten op de richting van de meest zuidelijke van deze twee geultjes.
Mogelijk gaat het hierbij om de dichtslibbende restgeul of kronkelwaardgeul van het
e
Kamperdiep en/of het Zuiderdiep. Op overzichtskaarten van Overijssel uit de 17 en de eerste
e
helft van de 18 eeuw is er op de linkeroever (zuidoever) van de IJssel op die plek ook een geul
44
e
weergegeven (zie tevens afbeelding 10) . Aan het einde van de 18 eeuw (zie afbeelding 7) is er
op die plek geen groot open water meer aanwezig. Hier zou dus sprake kunnen zijn van een
andere variant van de watermanagement-hypothese, namelijk het gebruik van de schepen bij de
e
e
afsluiting van het Zuiderdiep. Op de 16 en 17 eeuwse kaarten zou daarvan nog het effect te zien
zijn geweest.
e
- Ter hoogte van de locatie waar de kogge is aangetroffen, is vanaf het einde van de 18 eeuw op
het kaartmateriaal een ‘Kleynveer’ (afbeelding 3) of ‘Voetveer’ (afbeeldingen 8 en 9) afgebeeld.
De precieze locatie van dit veer op de kaarten lijkt op basis van de georeferenties echter eerder
ongeveer 40 tot 60 meter stroomopwaarts van de locatie van de kogge te liggen.

43
44

Multibeam onderzoek, Waldus/Zuidhoff 2013, afbeelding 2
Zie onder meer de kaarten van Visscher/Visscher 1658, De Leth 1740.
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Afbeelding 10.. Uitsnede van de kaart van Visscher/Visscher 1658, waar tussen de linkeroever (zuidoever)
van de hoofdgeul directt ten noorden van Kampen en het bedijkte gebied een tweede geultje zichtbaar is.
De locatie komt overeen met de geultjes op de kaart van Jacob van Deventer (afbeelding 6).

6

Conclusies

In hoofdstuk 4 is al geconcludeerd dat op basis van de historische gegevens,
gegevens, de hypothese dat de kogge
en andere schepen onderdeel hebben gevormd van ofwel een hoofd of krib, of anders een dam in een
verzandende waterloop, het meest waarschijnlijk is. De analyse van het beschikbare historische
kaartmateriaal lijkt hiervoor verdere
erdere ondersteuning te bieden. Twee varianten lijken daarbij het meest
plausibel:
1.
2.

De kogge en andere schepen hebben deel uitgemaakt van een landhoofd of krib dat gediend
heeft om meer water in het verzandende Noorderdiep te leiden;
De kogge en de andere schepen zijn gebruikt voor de afdamming van de monding van het
Zuiderdiep.
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Bijkomend effect van elk van beide maatregelen kan zijn geweest dat de toenmalige hoofdgeul van de
IJssel verder uitschuurde en zodoende de bevaarbaarheid werd verbeterd. Het moment waarop deze
ingrepen hebben plaatsgevonden is niet duidelijk. Meest waarschijnlijk is dat dit voor 1454 is geweest,
maar niet uitgesloten mag worden dat het pas na 1473 is gebeurd.
De hypothese dat de wrakken iets te maken hebben met de locatie van een veerpont, wordt op grond van
de plaatsbepalingen minder waarschijnlijk geacht.
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Bronnen

Gemeentearchief Kampen
Oud Archief
Inv.nr. 8,
9
90
219
242
1142
2056
2154
1953
1970
1972

Digestum Vetus
Liber Diversorum. Deel A (1247-1549)
Inkomende correspondentie
Uitgaande stukken (1477-1492)
Digestum Novus (1450-1567)
Pachtboick Olt ende Ny (1426-1553)
Lijsten geleden schade Kampenaren in Holland en Hollanders te Kampen (1418-1441)
Pondtol (1439-1441)
Dijkbeheer
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Bijlage 1 - Overzicht verzamelde historische kaarten
Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

1 51 9_ KD00027 4

Kaart van het Kam pe reiland, Sc ho kland en De Vo o rst bij Vo lle nho ve, m et de m o ndinge n van de IJsse l e n het Zwarte Wate r, ve rvaardigd m e t het o o g o p de

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

?

1 680

-

ne e

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

-

ne e

1 51 9_ KD00037 7

Pays- Bas no 99

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

-

Aangegeve n zijn de dijkdo o rbraken
aan de Zuiderze e, he t Zwarte
Water, de Ve c ht e n de IJss el te n
ge vo lge van de sto rm vlo ed van
fe bruari 1 825, en de grens van he t
o ve rstro o m de gebie d.

?

1 825-1 830

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

1 236_ OIK_ 0007 68

Blad No . 1 5 Kam pe n

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Rivierkaarte n 1 e druk, se rie 3
Do c um e ntnum m e r

Kam pen

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Gem ee nte -Atlas van Ove rijsse l

Sc haal

Jaar

1 :1 0.000

1 845-1 846

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

1 :1 00.000

1 865

-

ne e

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

-

ja

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

1 :25.000

1 884-1 900

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Ho o g detailniveau; Elem ente n in kaart
aanwezig die aan huidige to po grafie te
ja
ko ppele n zijn.

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Ge en to egevo e gde info rm atie t.o .v.
bijvo o rbee ld rivie rkaart 1 845/ 1 846

Kaartnaam

1 520_ OKT_ K_ 1 01 1

Kam per Eiland [ ge m e ente Kam pe n] - nr.286

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Chro m o to po grafisc he kaarte n van
he t Ko ninkrijk de r Ne de rlanden
Do c um e ntnum m e r

Sc haal / de tailnive au o nto ereikend

Kaartnaam

1 236_ OIK_ 000234

Do c um e ntnum m e r

Sc haal / de tailnive au o nto ereikend

Ve rkend 1 884; Herdrukt 1 900

Kaartnaam

1 236_ OIK_ 000824

Se rie IV. IJss el, Ganze diep e n Go o t, Zwarte wate r, Blad No . 1 2 Kam pen, No o rd

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Rivierkaarte n 2e he rziening, se rie 4

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

1 236_ OIK_ 000809

Ove rijss el kaartblad B1 m et Kam pe n, Zwo lle, Hatte m e n Wille m s vaart.

Kaartre e ks

-

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )
De IJsse l van he t Binnenraas to t
Bo venbro eksweg + Ganze ndie p
Raai 1 1 6 - 1 22

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

Sc haal

Jaar

?

?

1 51 8_ OIK_ 0001 20

No o rdwes t Ove rijs sel

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

1 :50.000

?

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

-

ne e

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Detailniveau o nto ere ike nd; Ge en
to ege vo egde info rm atie t.o .v.
ne e
bijvo o rbee ld rivie rkaart 1 845/ 1 846

Sc haal / de tailnive au o nto ereikend

-

Ge bas ee rd o p ve rkleining van de
Kadas trale m inuutplans

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000004

Ge lders c he IJss el. Kaart van de rivier de IJss el te r ho o gte van de Gree nte, Haatland, de bebo uwing van Brunnepe en de Maten

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

atlas "IJs sel en Rijn"
Do c um e ntnum m e r

-

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

1 :1 0.000

1 894

-

Kaartnaam

K00001 3

dee l van de Zuiderzee e n de kuststree k tus sen Elburg en Vee nhuizen

Kaartre e ks
-

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )
ve rvaardigd in ve rband m et ge sc hil
o ve r vis rec hten

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000022

Platte gro nd van Kam pen e n IJs selm uide n

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Nederlandsc he ste de n in de 1 6e
ee uw. Platte gro nden van Jac o b van Repro duc tie van de kaart van Jac o b
Deve nte r
van Deve nte r
Do c um e ntnum m e r

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Ge en to egevo e gde info rm atie t.o .v.
bijvo o rbee ld rivie rkaart 1 845/ 1 846

ne e

Sc haal

Jaar

?

1 534

Opm e rking m .b.t. jaar
de o udst be kende kaart van deze
pro vinc ie

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

1 555-1 57 5

-

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
sc he tsm atig, kam pere iland als eiland
tus sen twe e geule n aangege ve n.

ne e

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Ho o g detailniveau (zeker ge zien tijd
van kartere n) vo o r histo risc he kern
Kam pen; bepe rkt de tailnive au vo o r
buitengebie d; be pe rkt be reik
ja
ge karte erd gebie d

Kaartnaam

K000031

To po grafisc he kaart van he t we stelijk dee l van he t Kam pe reiland, als m e de het ge bied no o rdwes telijk van Kam pe n

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

To po grafisc h Militaire Kaart
Do c um e ntnum m e r

Sc haal

Jaar

1 :25.000

1 933

Opm e rking m .b.t. jaar
Ve rkend in 1 931 , ho o gte m e ting
verric ht in 1 932

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
ne e

te lage reso lutie

Kaartnaam

K000093

Kaart van Kam pen en IJsse lm uide n van he t gebie d tus sen de Kattewaard, Mas te nbro ek, Zalk e n Vee c ate n en Kam pe r Nie uwstad

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

1 :25.000

1 903

Ve rkend in 1 902/ 1 903

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Sc an: te lage re so lutie ; Ge en
to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafisc he kaart 1 884ne e
1 900

To po grafisc h Militaire Kaart

aanteke ningen in inkt betre ffende
stadse rven en veldnam e n o p de
kaart

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000098

Kaart van Kam pen en IJsse lm uide n m et o m liggende po lders , van Dro nte n, de po lder van Cam perve en, Onderdijks po lder, Manenberg, e en gebie d tus sen

Kaartre e ks
-

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )
ge signee rd: G.I. Le Fevre de l. lt.
Ingr.

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

1 7 99

-

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
lage re so lutie ; e nkele aanvullende
e le m e nten t.o .v. Ho ttinger kaart

ne e

K0001 03

Plan de r stad Cam pen m e t ders elve r s ituatie en inno ndatie n m e t ee n ge de elte van de rievie r de n IJss el en des selfs uijtlo o pe n in ze e.

Kaartre e ks
-

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )
Ge signe erd P.S.A. Le Fe vre de
Mo ntignij.

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K00037 0

Plan de r stad Cam pen, zo als ge le ge n was in de n jaare 1 7 56, m et o .a. ge de elte's van het Bo ve n Bro ek, Celle Bro e ders Bro e k, Bro e re Bro ek, Gree nte , Se velinge n

Sc haal

Jaar

?

1 7 60-1 7 99

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

-

ne e

te lage reso lutie
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Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

o pgeno m en do o r G.F.I. Ho ffm ann
Bo m bard, en verkleijnd to t een
vierde do o r H. Staeffken Luyt, m et
aanwijs inge der letteren en c ijffers.

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

Sc haal

?

Jaar

1 7 56

Op m e rking m .b.t. jaar

-

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n

nee

te lage res o lutie; kartering strekt zic h
to t m inder dan 1 km uit buiten de
no o rdgrens van de histo risc he kern
van Kam pen

K000660

Kaart van Kam pen en o m geving m et aanduiding van gepro jec teerde verdedigings werken in het zuiden van de s tad en het gebied wes telijk van Kam pen

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

Sc haal

Jaar

?

1 7 90 - 1 800.

Op m e rking m .b.t. jaar

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K0007 1 0

Kaart van de IJs s eldelta m et aanduiding van enige m arkegrenzen eind 1 9e eeuw

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

Sc haal

Jaar

?

1 890-1 900

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K00081 2

Plan der s tad C am pen zo o als het geleegen was in het iaar 1 7 87

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

T.A. Hes s elink fec it.

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

Op m e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
s c hetsm atig, kam pereiland wel do o r
m eerdere geulen do o rs neden;
nee
verm elding van Zuiderdiep.

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
s c hetsm atig; s c haal o nbekend; te lage
res o lutie

-

nee

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
te lage res o lutie; kartering strekt zic h
to t m inder dan 500m uit buiten de
no o rdgrens van de histo risc he kern
nee
van Kam pen

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

?

1 7 88

-

K00081 4

Plan der s tad C am pen zo o als gelegen was in den jare 1 7 56, aldus o pgeno m en do o r Geo rg Fredrik Ho ffm ann bo m bardr. en vernieuwd anno 1 856 do o r H.G.

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

-

vernieuwd anno 1 856 do o r H.G.
Haas lo o p Werner, gepens d. kapitein

?

1 856

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K00081 6

Kaart der s tad Kam pen

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

-

o pgem eten do o r H.G. Haas lo o pWem er, lieut

?

1 824

-

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
kartering s trekt zic h to t m inder dan
500m uit buiten de no o rdgrens van
nee
de histo risc he kern van Kam pen

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000853

Kaart van Kam pen en o m streken

Kaartre e ks

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n

-

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )
verkend do o r den 1 e luitenant B.
ten Bro ec ke-Ho ekstra

?

1 903

Verkend in 1 902/ 03

nee

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000855

Kaart van de gem eente Kam pen

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

-

-

1 :25.000

1 927

-

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
te lage res o lutie; Geen to egevo egde
info rm atie t.o .v.
C hro m o to po grafis c he kaart 1 884nee
1 900

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
te lage res o lutie; kartering strekt zic h
to t m inder dan 500m uit buiten de
no o rdgrens van de histo risc he kern
nee
van Kam pen

Bro nkaart gelijk aan K000093

K000856

Kaart van de gem eente Kam pen

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

-

-

1 :25.000

1 941

-

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
te lage res o lutie; Geen to egevo egde
info rm atie t.o .v.
C hro m o to po grafis c he kaart 1 884nee
1 900

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000865

To po grafis c he kaart van NW- Overijs sel

Kaartre e ks

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n

-

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )
Sam engevo egde kaart van
deno o rdelijke en zuidelijke bladen
van de to po grafis c he kaarten no . 21
wes t(Zwo lle) en no . 21 Oo s t
(Zwo lle) van de c hro m o to po grafis c he kaart van Nederland

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000866

To po grafis c he kaart vanNW- Overijs sel

Kaartre e ks

-

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )
Sam engevo egde kaart van de
to po grafis c he kaarten No . 21
Wes t(Zwo lle) en No . 21 Oo s t
(Zwo lle) van de c hro m o to po grafis c he kaart vanNederland

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K00087 2

Caerte van de vrijheyt der s tadt C am pen, waer inpartenent wo rd angewes en ho edaenigh s igh den Ijss elstro o m in de Zuyders ee do o r vijf m o nden uytgiet

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

1 :50.000

1 900

-

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar
G e o re fe re re n
No . 21 Wes t: verkend 1 949, 1 950 en
1 951 ;ho o gtem eting verric ht 1 932 en
1 949; uitgave 1 955. No . 22. Oo s t:
verkend 1 952;ho o gtem eting
verric ht 1 924 en 1 933
ja

?

1 956

nee

Geen to egevo egde info rm atie t.o .v.
C hro m o to po grafis c he kaart 1 8841 900

Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
t.b.v. vas tleggen wijzigingen
perc elering naar
C hro m o to po grafis c he kaart 1 8841 900

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n

?

1 7 24

-

?

K00087 6

Kaart van het Kam pereiland o pgeno m en in 1 87 3

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

-

-

1 :7 .500

1 87 3

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

?

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
Geen to egevo egde info rm atie t.o .v.
bijvo o rbeeld rivierkaart 1 845/ 1 846

nee

K00087 7

Kaart van het Kam pereiland o pgeno m en in 1 87 3

Kaartre e ks

Op m e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Op m e rking m .b.t. jaar

-

-

1 :7 .500

1 87 3

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000881

Kam pereiland c .a. van 'vo o rheen en' thans m et de nieuwe indeling der erven o f bo erderijen in het pac httijdvak 1 880- 1 890, vastges teld bij raads bes luit d.d.30 juli

G e o re fe re re n Opm e rking m .b .t. ge o re fe re re n
Geen to egevo egde info rm atie t.o .v.
bijvo o rbeeld rivierkaart 1 845/ 1 846

nee
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Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

-

-

1:37 .500

187 9

-

ne e

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000884

Kam pere iland c.a. van 'vo o rhe en en' thans m et de nieuwe inde ling de r e rve n o f bo e rde rijen in he t pachttijdvak 1880-1890, vastgeste ld bij raadsbesluit d.d.30 juli

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

1:37 .500

187 9

-

te lage re so lutie

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
ve rgelijking m e t K00087 2 wel
?
intere ssant

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000899

Kam pere iland c.a. van 'vo o rhe en en' thans m et de nieuwe inde ling de r e rve n o f bo e rde rijen in he t pachttijdvak 1880-1890, vastgeste ld bij raadsbesluit d.d.30 juli

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

-

-

1:37 .500

187 9

-

ne e

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000924

Kaart van de IJsselm o nden m et de be zittingen der ge m e ente Kam pe n, ho o fdzakelijk uit rijksrivie rkaarten sam e ngesteld anno 1911

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000928

Kaart van de IJsselm o nden m et de be zittingen der ge m e ente Kam pe n, ho o fdzakelijk uit rijksrivie rkaarten sam e ngesteld anno 1911

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000932

Kaart van de IJsselm o nden m et de be zittingen der ge m e ente Kam pe n, ho o fdzakelijk uit rijksrivie rkaarten sam e ngesteld anno 1911

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000936

Kaart van de IJsselm o nden m et de be zittingen der ge m e ente Kam pe n, ho o fdzakelijk uit rijksrivie rkaarten sam e ngesteld anno 1911

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000940

Kaart van de IJsselm o nden m et de be zittingen der ge m e ente Kam pe n, ho o fdzakelijk uit rijksrivie rkaarten sam e ngesteld anno 1911

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000944

Kaart van de IJsselm o nden m et de be zittingen der ge m e ente Kam pe n, ho o fdzakelijk uit rijksrivie rkaarten sam e ngesteld anno 1911

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000953

?

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K000989

Kaart van het Ontwerp to t verbete ring de r IJsse lm o nde n

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

1911

-

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

1911

-

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

1911

-

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

1911

-

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

1911

-

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

1911

-

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

?

?

de el van K000884

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Gee n to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafische kaart 1884ne e
1900

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Gee n to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafische kaart 1884ne e
1900

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Gee n to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafische kaart 1884ne e
1900

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Gee n to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafische kaart 1884ne e
1900

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Gee n to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafische kaart 1884ne e
1900

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Gee n to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafische kaart 1884ne e
1900

-

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
slec hts zuido e ve r van de IJsse l ro nd
ne e
Kam pe n ge kartee rd

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

-

-

1:10.000

1863

-

?

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K001044

'de tailkaart Zuide rzee '

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K001133

Uitbre idingsplan vo o r de gem ee nte Kam pen

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

?

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

?

1825

-

ne e

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

1:2.500

1925

-

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Gee n to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafische kaart 1884ne e
1900

Sc haal / de tailniveau o nto e reike nd

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K001362

Kaart van de ge m e ente van Kam pen gelege n in de Pro vinc ie Overijssel

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

-

Kadastrale o ve rzichtskaart m e t alle
sec tie s der gem eente Kam pe n

1:20.000

1899

o pgem e ten in 1830; vernie uwd
1899.

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n
Gee n to ege vo egde info rm atie t.o .v.
Chro m o to po grafische kaart 1884ne e
1900

Do c um e ntnum m e r

Kaartnaam

K001900

Sc haal

Jaar

Opm e rking m .b.t. jaar

G e o re fe re re n Opm e rking m .b.t. ge o re fe re re n

?

?

Kaartre e ks

Opm e rking m .b.t. Kaart(re e ks )

-

-

-

o njuiste ve rwijzing
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