
 “Al die willen te kaap’ren varen… (lV) 

...moeten mannen met baarden zijn, is het 

begin van één van de liederen uit 'het 

Nederlands volkslied'. 

 Een liedboek’, dat werd gebruikt toen wij 

in Nederland nog naar de lagere school 

gingen. Van de roemruchte kapers Grace 

O'Malley , Anne Bonny en Mary Read had 

de liedschrijver blijkbaar nog nooit 

gehoord. Maar dat werd ruimschoots 

goedgemaakt door het hoofd der school, 

die meeslepend verhaalde over Piet Hein 

en de zilvervloot. En helemaal toen hij zei: 

"nu ga ik jullie vertellen over het kofschip" , 

werden de oren gespitst. Maar dat …..viel bitter tegen.  

Kofschip? ...wanneer dat woord zou zijn gevallen tijdens de onlangs gehouden natte hiswa , heb je kans dat de dealer 

van Fastforeward Yachts -een snelle dertiger- opschrikt. "Waaaht ..? Weer een zo’n streek van OBB (de Ons Bekende 

scheepsBouwer van klassieke Noordkapers uit Harns) met zijn ragfijne spel om ons  bouwers van plastic 

comfortcontainers met een nieuwe variant naast de C, VM, Azur, MOC en LC uit de markt te drukken! " 

 

Maar ze moeten het toch toegeven : ook een grote groep oudere scheepsliefhebbers heeft op de genoemde lagere 

school indertijd schipbreuk geleden bij dit begrip. In het opstel mijn boot leverde de zin "mijn vader heeft een kano 

gekochd en ik heb er al mee gepeddelt" twee rode strepen op.  

Met leedwezen moeten we vaststellen dat  't kofschip  jammer genoeg bij velen verder geen andere gedachten 

oproept . En dat terwijl het als scheepstype echt heeft bestaan!  

 

 

Op de afbeelding zien we een kofschip in de mond van het IJ met op de achtergrond het kerkje van Durgerdam 

 

Een kofschip was een  zeilschip voor binnen- en kustvaart met ronde voor- en achtersteven en een platte bodem. 

Meestal had het kofschip twee masten, de bezaan tussen roef en achterdek. 

Typerend is het geveegde onderwaterschip. Tevens is er sprake van een zeeg: het oplopen van het dek in de lengte, 

vanuit het midden. 

De kof heeft een breed berghout (stootrand om het schip). In de 18e en 19e eeuw werd de grote mast vaak verlengd 

met een schietbare steng, zaling en ezelshoofd "hetwelk niet onsierlijk staat, maar de kof ontaardt"  en was het schip 

ook in Friesland uitermate populair, ondanks het gezegde "koffen en smakken zijn waterbakken", dat ontstond 

doordat het schip bij zwaar weer meer onder dan boven water voer. "In stormweder kunnen deze schepen veel 

doorstaan, indien alles goed gesloten en geschalmd is. De roef heeft met stortzeeën veel te weerstaan"  De robuuste 

schepen bezeilden de Hanzesteden, de Oostzee en Middellandse Zee en er zijn zelfs oversteken naar Zuid-Amerika 

bekend. Maar zowel kof als smak waren ook geschikt voor de vaart in ondiep water, zoals de Wadden. En inhakend op 

het begin van dit verhaal…of er ook vrouwen meevoeren op deze schepen? We moeten er naar gissen. Maar 

inmiddels is wel duidelijk gebleken dat als Jan, Piet, Joris en Corneel op stootgaren liggen met hun Noordkapers zij 

zeker niet zonder hen van wal steken .   
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