
Koggeschip in museum “De Speeltoren”  

In	de	discussie	bij	de	voorbereiding	van	de	expositie	over	de	geschiedenis	van	
Monnickendam	kwam	naar	voren	dat	het	wenselijk	zou	zijn	over	een	model	van	een	
Koggeschip	te	beschikken.	Het	Koggeschip	was	namelijk	het	type	schip	dat	in	de	late	
middeleeuwen	gebruikt	werf	om	de	zeeën	te	bevaren.	Monnickendam	was	immers	in	de	
15e	eeuw	een	stad	die	de	thuishaven	was	van	vele	schepen	die	op	het	westelijk	halfrond	
rondvoer.	 

Gevraagd	werd	aan	onze	modelbouwer,	de	heer	C.	Zonneveld	–	hij	heeft	reeds	drie	
modellen	van	schepen	voor	ons	museum	gebouwd,	t.w.	een	botter,	een	ijszeilboot	en	
een	kubboot	–	een	dergelijk	schip,	het	mocht	eenvoudig	van	opzet	zijn,	voor	ons	te	
maken.	 

Het	is	ons	een	genoegen	te	kunnen	melden	dat	het	hem	is	gelukt!	Het	is	een	schitterend	
schip	geworden.	Het	staat	dit	seizoen	in	ons	museum	te	pronken.	U	moet	vast	eens	
komen	kijken.	De	heer	Zonneveld	vertelt	over	het	Koggeschip	en	de	bouw	daarvan	het	
volgende:	 

“is wist niet hoe een dergelijk schip er uit zou zien. Ik ben begonnen met het zoeken naar 
lectuur daarover. Dit lukte gelukkig. De heer A.H. Kramers, wonend in Monnickendam 
en werkzaam bij het Scheepvaart- Museum in Amsterdam, kon mij een boekje met 
gegevens over Koggeschepen verschaffen. Bij bestudering van dat boekje bleek, dat het 
niet zo’n eenvoudig scheepje was”  

wat	betreft	de	geschiedenis	van	het	Koggeschip	zegt	de	heer	Zonneveld	het	
volgende:	“in het jaar 1000 waren er al Koggeschepen. Deze waren heel eenvoudig, het 
waren open schepen; het voor- en achterschip waren ongeveer gelijk van model. Er was 
een mast ongeveer midscheeps. De schepen werden gestuurd met een riem welke aan het 
achterschip was verbonden aan stuurboordzijde. In de jaren 1200 werden ze voorzien van 
een roer midscheeps. Ook kwamen er meer masten op het schip. Vervolgens werden er 
kastelen opgebouwd. De schepen werden gebruikt voor de kustvaart, van de Golf van 
Biskaje tot de Oostzee. De kennis van deze schepen is nog vrij beperkt. �Andere schepen 
uit ongeveer dezelfde tijd en de daaropvolgende eeuwen waren ‘de Hulk’, ‘Baardse’, 
‘Snekka’, ‘Eever’, ‘Naveel’,	‘Kraak’,	‘Krajer’,	‘Krabschuit’,	‘Karveel’,	‘Heude’,	‘Smak’	en	
de	‘Boeier’,	veelal	zeegaande	schepen	of	liever	gezegd,	kustvaarders.	Schepen	dus	die	
buiten	de	duinen	voeren.	Er	waren	er	ook	die	binnen	de	duinen	voeren	door	de	wateren	
van	Friesland,	Holland	en	Zeeland.	Deze	wateren	werden	veelal	bevaren	omdat	ze	
minder	gevaarlijk	waren	dan	over	de	Noordzee.	Voor	de	binnenwateren	werden	de	
‘Smal’	(kleine)	Koggeschepen	gebruikt,	die	aanmerkelijk	kleiner	waren	dan	de	schepen	
die	buitengaats	voeren.	 

  



Zo leest men in een ordonnantie uit 1556 van Amsterdam van Smalkoggeschepen .Aan de 
gevechten op de Zuiderzee in de tachtigjarige oorlog werd deelgenomen door grote en 
Smalle Koggeschepen en karvelen. �Het schip dat ik voor het museum gemaakt heb is een 
Hanse- Kogge. Het schip had de volgende afmetingen: lengte 29,60 meter, breedte 8 
meter en een diepgang van 2,8 meter.  

Het was een driemaster. Het had een zeiloppervlakte van 270 vierkante meter. Er waren 
een twintigtal kanonnen aan boord nodig om zich te kunnen verdedigen. Dit schip was 
een groot Koggeschip. Het ontwerp van dit schip is van Busley. Er is een zelfde model te 
zien in een museum te München in West- Duitsland. Het type schip dateert uit de jaren 
1450 tot 1500.  

Het model in ons museum is op schaal 1 op 30 gebouwd. De romp en de opbouw zijn 
gemaakt  

van eikenhout, de masten en dekken zijn van Amerikaans grenenhout, de zeilen van 
katoen.  

Tot	zover	de	heer	Zonneveld.	 

De	vereniging	“Oud-	Monnickendam”	prijst	zich	gelukkig	dit	bijzonder	fraaie	model	
Koggeschip	aan	de	collectie	van	haar	museum	“De	Speeltoren”	t	kunnen	toevoegen.	De	
inrichtingscommissie	heeft	er	een	vitrine	voor	gebouwd,	waarin	het	prachtig	
uitkomt.	Gaarne	zeggen	wij	de	heer	Zonneveld	heel	hartelijk	dank	voor	het	vele	werk	dat	
aan	de	bouw	van	dit	schip	verbonden	was,	zijn	inventiviteit	en	doorzettingsvermogen.	 

	


