


Rond 1300

Land van zee en meren



1626

Vlak voor inpoldering 
Heerhugowaard



Langedijkers, een algemene 
benaming voor een aantal 

LANGE(N)DIJKER scheepstypen, 
gevormd door de geschiedenis

Langedijkers zijn maatschepen, gebouwd op de maten van de sluizen 
die ze moesten passeren. 

Dit verhaal wordt verteld aan de hand van een Langedijker vrachtschip,
Maar wat is een Langedijker vrachtschip?



Wapen ingevoerd in 1818

Op het oude wapen van Broek op Langendijk
kwam al een tjalk voor

Opheffing in 1941

Uien

Knollen Kool

Waszegel van de gemeente

Heraldiek van de wereld                                      +- 1930



De smalle Zeswielensluis in de Hoornse vaart bij Alkmaar was slechts 3.15 meter breed en 14.40 meter lang.
Deze sluis in de werd loop der tijd een aantal keer verlengd, schepen groeiden mee.

De bovenbalk markeerde de maximale 
doorvaarthoogte richting Langedijk.

Te zien is dat de van oorsprong in steen 
gebouwde sluis, in hout verlengd is.

In 1919 tot 20 meter (18 meter schutlengte) 

en in 1922 tot 26,40 meter.

Cruciaal knelpunt, de sluis in Alkmaar



Bij de eerste verlenging van de sluis bij Alkmaar in 1919, werden veel Langendijker schepen verlengd naar 18 meter

Laadvermogen ging van 20 naar 33 ton

13 mtr

18 mtr

3.12 mtr



Na de tweede verlenging van de Zeswielensluis in 1921, konden schepen van ruim 22 meter de sluis passeren.

Het scheeptype veranderde langzaam van zeilende tjalken in ijzeren steilstevens, ook wel luxe motors genoemd.

13x3.12

18x3.12

22x3.12

12.70



De sluis werd uiteindelijk 26,40 meter lang X 3.15 breed.  



Vóór 1769 konden grotere schepen niet naar binnen schutten in Langedijk. Wel was er een overhaal voor 
schuiten. 
Deze overhaal was gelegen in het verlengde van de Achterburggracht. Over de dijk bij de Spieringbuurt. 
De Spieringbuurt bevond zich tussen de Sluiskade en de Dorpsstraat te Broek op Langedijk.

Dit schilderij werd 
gemaakt door 
Klaas ten Bruggencate. 
Zijn grootvader Albert, 
was schipper van de 
Drie Gebroeders (zie 

omslag van Adieu Schipper) 

Zijn vader was 
sluiswachter op de 
oude, en later de 
nieuwe sluis. Klaas zelf 
had een olie en 
scheepbenodigdheden 
handel in de haven van 
BOL. 
Klaas ten Bruggencate
maakte dit schilderij speciaal 
voor Nico Vader.

Toegang tot binnenwater Langedijk.



Dit briefje gaf Klaas bij het schilderij



Tot 1769 was men op een overhaal aangewezen om het Geestmerambacht in en uit te komen 



De eerste sluis van Broek op Langendijk dateert uit 1769 en was oorspronkelijk 3.25 bij 13.60 meter.(tussen de deuren)
Ook deze werd verlengd, in 1876 werd een extra kolk aangebouwd. Hierdoor had men drie deuren waardoor er 

meerdere schepen, en akkerschuiten, tegelijk geschut konden worden.

Deze foto geeft goed weer dat een 
Langendijker (in dit geval een 
platkopaakje) precies in de oude 
sluis van 1769 paste.

Op de foto zien we baggerschuiten 
die al bezig waren met 
voorbereiding van de nieuwe 
(huidige) sluis. In het midden nog 
een akkerschuit waarmee gekloet 
werd.

Het bruggetje lag in de Sluiskade. 
Daarachter ligt de haven van BOL.

Rechts de oliehandel van A. ten 
Bruggencate, tevens sluiswachter.

Helemaal op de voorgrond, de 
gemetselde kolom waar de derde 
sluisdeur aan hing.



DE LANGENDIJKER-KOF-TJALK, 

`t Kofschip
Levensloop van een Langedijker scheepje bij 

ontwikkelingen in Noord-Holland en rond de Zuiderzee 

In 1980 zag oud schipper Cor van Schoorl een oud scheepje liggen. Aan de vorm zag 

hij dat het een Langedijker-kof. was. Het ijknummer bevestigde zijn vermoeden. Het 

schip bleek te zijn gebouwd in opdracht van 

Tinus Bruin uit Waarland. 



Tuinderszoon  Tinus Bruin uit Waarland werd op jonge leeftijd schippersknecht op de houten Damschuit
van schipper Dirk Arends te Zuid-Scharwoude. Wekelijks voeren ze op Amsterdam en Rotterdam. 
Ze vervoerden de groenten die waren geveild op de groenteveiling van Broek op Langendijk. 

Foto 1888. Aan het roer van zijn Damschuit Dirk Arends, zittend Neeltje Arends-Blom met 

dochter Maartje Arends, bij de mast aan de fokkeschoot zit Tinus Bruin, voor met de 

kluiverschoot Cees Arends.



Vroeger had ook Alkmaar een metingsdienst AR

De prachtige Damschuit van Dirk Arends

Dat varen op dit houten zeilschip trok Tinus bijzonder aan…..



Er was nog iets wat Tinus bijzonder aantrok, Maartje de dochter van zijn baas.

Vroeger had ook Alkmaar een metingsdienst AR





Tinus een eigen bedrijf 

Maartje en Tinus werden verliefd. Bijna acht jaar jonger maar dát was geen bezwaar. Wel een bezwaar was dat Maartje 
protestant en Tinus katholiek was. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duvel tussen was een veel gebruikte 
uitdrukking. Maar de liefde overwon en Maartje besloot om ook katholiek te worden. Niets zonder Gods zegen, daar was 
ook de familie het over eens.

Tinus werd tuinder én handelaar in groenten. Hiervoor had hij een eigen schip nodig. In januari 1893 liet hij voor 2.050 
gulden door de gebroeders Boot in Leiderdorp eene nieuwe ijzeren Langedijker(kof-tjalk) bouwen. De betaling was in het 

koopcontract nauwkeurig gespecificeerd. “Bij het teekenen van het contract de somma van één honderd gulden, bij de 
levering van den schuit de somma van vierhonderd gulden, en de resteerden gelden in jaarlijksche aflossing groot 

honderdvijftig gulden plus de rente ad 5%”. Opmerkelijk is dat in het contract niet stond wat de consequenties waren als één 
van de partijen haar afspraken niet nakwam. 

Waarom Tinus Bruin zijn schip in Leiderdorp en niet dichter bij huis heeft laten bouwen is te verklaren. Ongetwijfeld zal zijn 
schoonvader hem hebben verteld dat de gebroeders Boot te Leiderdorp zeer vakbekwaam waren en prachtige schepen 

bouwde. Bovendien had men in de kop van Noord-Holland toen nog minder ervaring met ijzer. Ook bleek er al eerder een 
dergelijk schip te zijn gebouwd in ijzer, voor de heer Romar uit Nieuwe Niedorp. De nieuwe ijzeren Langedijker van Tinus 

kreeg de naam 
“Niets zonder Gods zegen” en werd in juni 1893 afgeleverd. 

Voor de duidelijkheid wordt het schip in dit verhaal verder `t Kofschip genoemd



De tekening van de allereerste ijzeren Langendijker, in 1888 gemaakt door Gebroeders Boot  
en waar in 1893 ook `t Kofschip naar gebouwd werd.



De tekening werd in 1888 door 

scheepswerf Boot te Leiderdorp gemaakt 

voor het Langendijker schip van F. Romar.

(inmiddels ook van motor voorzien ten tijde van de meting) 

In 1893 opnieuw gebruikt voor              

“Niets zonder Gods zegen” van Tinus Bruin.

En 1900 nog eens voor “De drie 

Gebroeders” van Albert ten Bruggencate

uit Broek op Langedijk. 

op de foto de omslag van het boek Adieu Schipper



Rond 1900 ging men ook in Alkmaar, het type LANGEDIJKER KOF  bouwen, getuige deze advertentie 

Veel later kwam 
deze foto boven 
water, die 
model gestaan 
had voor deze 
advertentie. Het 
jaartal 1900 
wordt hierdoor 
bevestigd



Deze aantekeningen staan op de oorspronkelijke tekening. 



Het kantoor bestaat nog



Pag. 132en 133  
uit het werfboek



Reilen en zeilen

Het ging schipper Tinus, zoals hij werd genoemd, voor de wind. Het geld dat hij het eerste halfjaar had 

verdiend was voldoende basis om een gezin te stichten. Het huwelijk tussen Tinus Bruin en Maartje Arends 

vond plaats op 4 mei 1894 te Zuid-Scharwoude. 

Vanuit Langedijk werd er ook  deklast zoals vaatjes met zuurkool meegenomen. Door de 
toename van de tuinbouw kreeg schipper Tinus steeds meer werk. Ook waren de tuinders 
tevreden over de prijs van hun producten. Ze bleven hun aardappelen en groenten aan hem 
leveren en brachten ze niet naar de veiling te Broek op Langedijk. De afstand naar deze veiling 
was voor de Waarlanders te groot. Een paar uur varen heen en terug nam teveel tijd in beslag.



Maartje Arends en Tinus Bruin 
naar schatting rond 1910

1873-1915                         1865-1925



Schipper Tinus nam dus niet alleen zijn eigen aardappelen en groenten mee, maar ook die 
van andere tuinders. Die brachten hun producten met paard-en-wagen naar de loswal in het 
kanaal Alkmaar-Kolhorn en aan het Verlaat. De aardappelen gingen voorin en de kool 
achterin het ruim, van elkaar gescheiden door rietmatten. Onderweg had Tinus ook wat 
vaste klantjes en door de lading handig te verdelen, kon hij het gemakkelijk in delen lossen. 
Op de kool lagen matten met daarop uien. De bewaaruien waren namelijk erg gevoelig, 
vooral voor vocht en daarom kwam over de luiken een extra kleed om te zorgen voor een 
droge overtocht.

Het Niedorper verlaat (dicht bij Waarland)

Oude Niedorp



Meer werk

In 1898 kwam er een nieuwe groenteveiling bij het station 

Noord-Scharwoude. Vanaf 5 juni van dat jaar werd iedere 

dinsdag, donderdag en vrijdag een Aardappel- en Groenten 

markt gehouden. Bij dit systeem wisten de tuinders direct wat 

hun producten opbracht. Door de komst van deze veiling 

breidde de klantenkring van Schipper Tinus zich uit. Vanaf die 

tijd vervoerde hij ook producten van de veilinghandelaren.

Stille tijd

Als er geen transport was omdat de groeten nog op het land 

stonden en er geen aanvoer bij de veiling was, werd er gevist 

op het Wieringermeer/De Zuiderzee. Ansjovisvangst was zeer 

lucratief en een welkome aanvulling op het inkomen van de 

schipper

Het ging Tinus zakelijk voor de wind, waardoor hij in 1904 het 

schip kon laten verbouwen tot Motor-kof



Want op de smalle binnenwateren had je niet altijd de wind mee , dan moest er gejaagd en geboomd worden 

Maartje aan  de tragellijn



Van zeil naar motor

Met de komst van betrouwbare motoren was men niet meer 

afhankelijk van de wind. In 1904 besloot Tinus zijn zeil-kof om te 

bouwen tot een motor-kof. Die stap zal mede te maken hebben 

met het feit dat zeilen op de smalle kanalen in Noord-Holland 

erg lastig was. Opkruisen was niet mogelijk en als men al kon 

zeilen, dan moest er op de terugweg vaak gejaagd of geboomd 

worden. De gloeikop dieselmotor van slechts 10 pk, een 

liggende Rennes, woog al met al ruim 1500 kilo. Het schip kreeg 

daardoor minder laadvermogen en kwam zelfs achterover te 

liggen. Ter compensatie van het verlies aan laadruimte, 

verhoogde de firma Stoel uit Alkmaar de den. Het achterschot 

werd naar voren gebracht en het houtwerk van de vroegere roef 

werd ook naar voren verplaatst. Verder werd ook een laad-tuig 

aangebracht, waarin een hulpzeil kon worden gehangen. Bij 

gunstige wind kon de motor stationair worden gezet en kwam 

dit zeil goed van pas. Ook toen was de brandstof al duur. De 

totale kosten van de verbouwing bedroegen 2600 gulden.  Het 

was voor schipper Tinus een hele investering maar gelukkig 

bleef het hem, ook met motor, voor de wind gaan. 



De motor van 10 effectieven paardenkrachten ingebouwd bij scheepswerf Nicolaas Witsen (Stoel in Alkmaar)

Het achterschot werd twee spanten naar voren verplaats en de den verhoogd





Laadmast en toebehoren

Vatenklem

Zakkentang



Een bewaarde brief vanuit Rotterdam

Het was een druk bestaan: tuinder, schipper, visser, handelaar én vader. 

Er is nog een brief bewaard gebleven waarin hij aan zijn vrouw schreef over de gele kool. 





De oudst bekende foto van `t Kofschip, liggend aan de kade in Rotterdam 



Eerste naam van `t Kofschip



In september 1915 overleed Maartje Arends plotseling aan 
een hartaanval. Ze was slechts 42 jaar oud. De oudste 
dochter Neeltje was nog maar 15 jaar en nog te jong om  
voor het gezin te zorgen. 

Tinus wilde die verantwoording niet op de schouders van 
dochter Neeltje laten rusten en besloot een huishoudster 
te nemen. 

Ook verkocht hij de “Niets zonder Gods zegen”. De nieuwe 
eigenaar was snel gevonden.

Op 1 oktober 1915 kocht Cornelis Bood uit Zuid-
Scharwoude de motor-kof voor f 2.250.-. 

Kort daarna trouwde Tinus met zijn huishoudster, Elisabeth 
Blank.

Het noodlot sloeg toe,
wending in het leven van Tinus, zijn gezin en zijn schip



De nieuwe eigenaar Cornelis Bood

Als zoon van schipper Jan Bood uit Zuid-Scharwoude, die met een in 1865 gebouwde houten Damschuit voer 

groeide Cornelis Bood op met een droom. Een eigen schip. In 1915 werd die droom werkelijkheid met de 

aankoop van de “Niets zonder Gods zegen”. Cornelis bedacht een nieuwe naam. Het werd: De Drie Gezusters. 

Hij had namelijk drie dochters. Net als zijn voorganger en zijn vader vervoerde Cornelis aardappelen en 

groenten naar de steden en viste in het voorjaar vanuit Kolhorn. 

Kocht het schip en 
liet het verlengen

Liet roefje op 
voordek maken

Vader van Evert, die 
de  ontmoeting had 
met C. van Schoorl

Evert korte het schip in, 
en verkocht het in 1999 
aan Nico Vader



Tweede naam van `t Kofschip

Derde naam van `t Kofschip



Het schip verlengd In 1922 werd `t kofschip met 5 

meter verlengd en kwam het laadvermogen op 

33 ton. Dat kon nadat de sluis in Alkmaar was 

verlengd. Cornelis heeft die aanpassing niet voor 

zichzelf laten doen, maar voor zijn zoon Klaas. 

Klaas ging in 1925 met zijn vrouw op het schip 

wonen. Hij had inmiddels zelfs een roefje op het 

voordek laten bouwen. De naam veranderde hij 

in Cornelis. Weer een jaar later verhuisde Klaas, 

schip en gezin naar Friesland. Klaas verhandelde 

daar groenten. De groenten en piepers werden 

met het spoor en via de veerdienst Enkhuizen-

Stavoren aangevoerd. Daar in `t kofschip geladen 

en op markten in Friesland verhandeld. 



Eerst per spoor naar Enkhuizen, dan per stoompont naar Stavoren, vervolgens met `t Kofschip naar markten in Friesland
Er ging ook veel kool per spoor voor de export 

En alles met de hand!



De spoorpont Stavoren Enkhuizen heeft gevaren tot 1936

Later omgebouwd tot internaat voor het 
Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart 
KOF

Drommedaris



Briefpapier veiling

Motor-kof
Platkop-aak

Steilsteven





De Ansjovisperiode. In de stille tijd, mei, juni en juli, als de handel in bewaargroenten was afgelopen en de nieuwe 
oogst nog op het land stond, werd `t Kofschip gebruikt voor de visvangst vanuit Kolhorn. Tijdens de vangstperiode 
werd het ruim van het schip omgebouwd tot woonruimte voor het gezin van de schipper. Visvangst was een zeer 
welkome aanvulling op het inkomen.

Het “plukken en zouten van de Ansjovis”



Piet Bood
Staand wand





Dat er met Langedijker scheepjes gevist werd was niet nieuw. Ooit lag Langedijk aan de oever van de “Waerdt” nu 

polder Heerhugowaard en had Broek op Langedijk zijn eigen vissershaventje. De Sluiskade aan de haven van Broek 

op Langedijk wordt nog steeds Spieringbuurt genoemd. Rond 1900 hadden de scheepjes lettertekens en 

visserijnummers als BOL 1. In 1911 werd voor de visserij op de Zuiderzee een her-nummering doorgevoerd waarna 

ook Langedijkers de letters KH voerden. Eigenlijk vanzelfsprekend omdat de Langedijkers al jaren vanuit Kolhorn 

visten. Met de komst van de afsluitdijk in 1929 kwam er ook een einde aan Ansjovisvangst.

Cornelis Bood (geb. 1924) 
met zijn nichtje GerieKlaas Bood op de jol



Schippers die visten in de stille tijd



Omslag van het boekje Plukken en Zouten,
geschreven door J. Smit Winkel

BOL 1





Visser Jan Smak woonde op de Sluiskade 13 te  B.O.L.
Later woonde Nico Vader 9 jaar in dat huis met zijn gezin.
Achter het huis was een luifel waar de netten gedroogd 
werden. Daar lag ook de Jol. Later is daar een muur omheen 
gezet zodat het een schuur werd.

Het moest blijkbaar zo zijn!



Vrachtwagens doen hun intrede,
Vervoer over de weg neemt toe



Zuiderzeewerken 

Door de aanleg van de afsluitdijk en daardoor het wegvallen van de lucratieve ansjovisvangst verviel een 

belangrijke inkomstenbron. Tegelijkertijd het nam vervoer over de weg toe en dat terwijl de crisisjaren ook 

hun sporen al lieten zien. 

Daarom ging Klaas in 1930 bij de Zuiderzeewerken solliciteren,                                                               

en hij had geluk, hij werd aangenomen, inclusief zijn schip.   

De visjol werd omgebouwd als werksloep

Klaas ging meewerken aan de drooglegging van de Wieringermeer. In het ruim kwamen voor en achter 

waterdichte schotten en het ruim werd gecementeerd (met een laag vette cement ingesmeerd) waarna het 

geschikt was als waterbunkerschip. Het drinkwater was bedoeld voor de arbeiders die werkten op de zompige 

bodem van de nieuwe polder, aan de cultivering van het nieuwe land.

In de tweede wereldoorlog kregen we de polderwerkers eerst vrijstelling van de Duitsers, maar toen ze 

arbeiders nodig hadden moest men toch naar Duitsland. Zoon Cornelis ging onderduiken maar werd in 1944 

tijdens een razzia opgepakt en te werk gesteld in Duitsland. Gelukkig kwam hij ongeschonden weer thuis. 

Onder de luis, dat wel!    

Na de oorlog bleef de `t Kofschip dienst doen als waterschip. De zoon van Klaas, Cornelis, kon met het werk 

meeverhuizen om de Noordoostpolder aan te leggen. Hij verhuisde met het `t Kofschip naar Zwartsluis en 

kocht daar ook een woonboot. 

1930

1946





Het grondwater van Urk zakte weg in de NO polder

Water voor Urk

Door de komst van de afsluitdijk raakte de waterhuishouding op Urk compleet van slag. Het eiland Urk had vroeger zijn 

eigen zoetwatervoorziening door de regengoten op waterputten aan te sluiten. Zo had de kerk een flinke waterput. 



Om aan zoetwater te komen had men waterboten nodig. Die voeren dan de IJssel op, tot Kampen. Vervolgens 

lieten ze het schip vollopen door een afsluiter in de bodem van het schip open te draaien. Als het ruim vol was 

brachten ze het zoete water op Urk aan wal waarna de huisvrouwen het kochten per emmer, of kregen op de 

bon. `t Kofschip werd hiervoor in 1946 en 47 gebruikt, tot op Urk de waterleiding kwam.

Urker vrouwen bij de put, water op de bon.                                           `t Kofschip als waterboot 

Afbeeldingen uit Het Urker Volksleven, het blad 
van vereniging Vrienden van Urk. In 1955 werd de 
waterproblematiek hierin uitvoering beschreven.





Techniek 

Door het werken bij de inpoldering werd ook het technisch talend ontdekt van Cornelis. Feeling voor motoren, Cornelis 

kon vrijwel alles maken. Lassen en improviseren op en rond het water was hem op het lijf geschreven. `t Kofschip werd 

nadat een waterboot niet meer nodig was steeds meer een werkschip met in het ruim een werkplaats. Het schip deed 

alle voorkomende werkzaamheden. Met een lasdiesel aan boord en zelfs een hijsbok op de boeg werd het een 

multifunctioneel vaartuig dat bij talrijke klussen kon worden ingezet.

Hier is het roefje op het voordek goed zichtbaar

Liggend naast de zandzuiger



Kerstkaart van Fa. K. Bood en Zn.

Langedijker platkop motor-aak

De hijsbok van de zandzuiger kwam later op `t Kofschip

Werk aan de Randmeren



Met pensioen 

In 1952 ging het vermoeide 

schip met pensioen en werd 

naar Zwartsluis gevaren. De 

motor werd eruit gehaald 

en kwam te liggen bij de 

woonark van Cornelis Bood. 

Soms werd er nog een 

klusje gedaan, maar het was 

vooral de schuur van de 

woonboot.

Twee soorten Lange(n)dijkers in ruste

Evert



Terug naar Langedijk Cor van Schoorl zag het schip in 1980  liggen en zo begon ook de zoektocht naar levensloop. Cor 
van Schoorl had een goed beeld van het schip en de geschiedenis. Samen met Cornelis en later zijn zoon Evert maakten 
ze een restauratieplan, uitgangspunt de eerste grote verbouwing met motorinbouw in 1904. Het eerste werk was het 
verwijderen van het ingelaste deel uit 1922. Evert Bood was lasser op de scheepswerf in Zwartsluis. Evert korte het 
schip in naar de oorspronkelijke lengte. Door omstandigheden kwam de restauratie helaas niet verder en 1999 belde 
Evert met van Cor Schoorl of hij een oplossing wist? Scheepbouwer Nico Vader kreeg dit alles te horen en zei, “het zou 
jammer zijn als dit scheepje, de drager van dit verhaal verloren zou gaan”. Nico reisde af naar Zwartsluis om te gaan 
kijken. Conclusie, een gigantische klus om er weer iets van te maken. Aan de andere kant, een mooie vorm, een 
complete historie van het oudste Langedijker scheepje dat nog bestaat. Dat gaf de doorslag en Nico dacht, als het eerst 
maar in Langedijk ligt dan zien we wel verder. Er werd een prijs afgemaakt en in het najaar van 1999 werd het  
motorloze schip met de schokker van Nico naar Langedijk geduwd. 

Op weg om ingekort te worden

Het casco voor de wal in BOL



Via de randmeren, het IJmeer en de Zaan. In Langedijk aangekomen kwamen van alle kanten enthousiaste reacties. De 

restauratie werd voorafgegaan door een grote schoonmaak en het slopen van allerlei aanpassingen die ooit waren 

aangebracht maar al lang geen dienst meer deden. Het werk liep voorspoedig en de romp met motor waren begin 2000 

zover dat het schip herdoopt kon worden. Vlak voor het nautisch evenement Koolsail dat om de vijf jaar in Langedijk wordt 

gehouden. De nieuwe naam werd `t Kofschip. Tijdens de doop waren er mensen van de Federatie Oude Nederlandse 

Vaartuigen naar Langedijk gekomen die het schip de status van Varend Monument® gaven. Een certificaat met wimpel werd 

overhandigd. Die aandacht en stukjes in de krant zorgde er ook voor dat nazaten van de eerste eigenaar, Tinus Bruin, naar 

het schip kwamen kijken en nog nieuwe informatie uit die eerste periode konden verstrekken. In 2018 kwam zelfs de 

tekening boven water, na 125 jaar!

Certificaat Varend Monument ® Doop met Oosterdel water Monument wimpel wordt gehesen



Het ruim is opnieuw ingericht, nu niet meer voor bewoning maar voor recreatie. 

Het scheepsbeeld is teruggebracht naar de situatie zoals het rond 1910 was.  

Als gemotoriseerde Langedijker-kof met laad-tuig en steunzeil. 

Het schip is te zien aan de Sluiskade 16, Broek op Langedijk, 

op de Museale Schuitenhelling. Aan de haven, naast het 

sluisje, grenzend aan het Rijk der Duizend eilanden.







Haarlem vanuit Molen de Adriaan

Sloten



Makkum



Lemmer



Kampen



Kom op 30 juni naar de schuitenhelling voor de 
verjaardag van het 125 jarige Kofschip. 

“Kunst op de helling”, cultuur, ambacht en 
seventiesmuziek aan het unieke Oosterdel. 



Brief jongste dochter van Cornelis



Geraadpleegde bronnen:

- C. van Schoorl 

- Familieboek Bruin door Jan Jaspers 1982

- Familieboek Bood door Thea Bood  2013

- Adieu Schipper

- Spiegel der zeilvaart

- Archief van Bram en Willem Leegwater

- Plukken en Zouten 

- Het Urker volksleven

- Regionaal Archief te Alkmaar 

- Zijper Museum

- Archief scheepswerf Stoel, Nicolaas Witsen

- Stichting Langedijker Verleden,  Jan Wijn 

- Scheepswerf Boot 1877-1997 Leiderdorp & Leiden

- Nautisch Museum Rotterdam

- Pieter Klein van vereniging De Binnenvaart

- Liggers scheepsmetingsdienst LVBHB 

© NVader



Tijdens het passeren van het Admiraalsschip strijkt men het zeil als groet. 

Dank voor uw aandacht, wij groeten u





Wat is 't kofschip of de ''t kofschip-regel’?
De 'regel' van 't kofschip is een ezelsbruggetje dat gebruikt wordt bij de vervoeging van werkwoorden, en 

dan alléén in de verleden tijd en bij voltooide deelwoorden. 
(Voor de tegenwoordige tijd heb je er niets aan!)

Het ezelsbruggetje in het kort
De medeklinkers uit 't kofschip, dus de t, k, f, s, ch en p, helpen te bepalen of een zwak werkwoord de 

uitgang -te of -de krijgt in de verleden tijd. De uitgang -te wordt toegevoegd aan werkwoorden waarvan 
de stam (= het hele werkwoord zonder de uitgang -en) eindigt op een van die medeklinkers uit 't kofschip. 

Andere werkwoorden krijgen -de.
Met dit ezelsbruggetje kun je bijvoorbeeld controleren dat hij veegde en hij haalde met -dejuist zijn. 

De g van vegen en de l van halen 'zitten immers niet in 't kofschip'. Daarnaast zijn hij klopte en hij 
hakte met -te, want de p van kloppen en de k van hakken 'zitten wel in 't kofschip'. Het voltooid deelwoord 

wordt van de verleden tijd afgeleid, en heeft dus dezelfde d dan wel t: veegde leidt tot hij heeft 
geveegd en klopte tot hij heeft geklopt.

https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/sterk-zwak-onregelmatig-werkwoord
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/stam-van-het-werkwoord

