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VOORNAAMSTE VEERSCHEPEN EN SCHUITEN ALSMEDE DERZELVER LIGPLAATSEN
TE AMSTERDAM. ‘)
Abcoude. Amstel bij de Halvemaansteeg. maand
en dond., bij besloten water maand. een
wagen.
Alkmaar. Water over de Karnemelksteeg, ‘s mrg
met boomklokluiden, zondag, woensdag en
vrijdag.
Almelo. vice versa. Harlinger-Steiger, dinsdag en
vrijdagavond, 1 uur voor Boomsluiten ; te
Almelo ligplaats Haven, vertrek dezelfde
dagen. .
Alphen. Rok-in bij de Taksteeg, maand., woensd.
en vrijdag en van Kerstmis tot Maart, maandag en woensdag, bij toe water een wagen.
Amersfoort. Damrak voor de Baafjessteeg dinsd.,
dond. en zat. en van 1 Dec. tot ultimo Feb.
alleen woensdag en zaterdag 1 l/z uur voor
Boomsluiten.
Amstelveen. Rokin bij de Olieslagerst. maandag,
(bij besloten water een wagen van het Leidscheplein, tegen de dubbele vracht.)
Apeldoorn. Oude Teertuinen, donderd. 1 uur
voor boomsluiten, ‘s winters om de 14 dagen.
Assen. Texelsche kaai, ‘s woensdags avonds 1 uur
voor boomklokluiden.
Assendelft. Haringpakkerij maandag ten 1 uur.
Avenhorn. Water bij de Nieuwebrug, maandag
en. woensdag ten 1 ure.
Avereest . Oude Teertuinen, woensdag avond.
Baambrugge. Singel bij de Munt, dag. beh.
zo midd, 1 uur. Bij besloten water een wagen.
.Barsingerhorn.
Haringpakk., woensd. nam. 1 u.
‘Bergen op Zoom. Singel bij de Korsjesp. 1 en 15.
Berkenrode, Leidschevaart, Gasthuisvaart en
Zandvoort. Singel bij de Raamsteeg, ‘s Zom.
dinsd. en vrijd., ‘s Wint. alleen dond. bij
besloten water een wagen.
Betiewijk. Texelsche kaai, dingsd., donderd. en
zaturd. midd. 1 ure.
BZokzijZ.
Texelsche kaai, vrijd. 1 uur voor boomsluiten.
Bodegraven. Singel bij de Munt, maand. ten
11/2 u.
Bolszvard. Water bij de*Papenbrug, vàn 1 Febr.
tot 6 Dec. maand. 11/2u. voor boomklokluiden.
Boskoop. Rok-in bij de Gaperst. maand. nam.
1 u.
Breda. Singel bij de Bergstraat woensd.av.
Breukelen. Singel bij het klooster, dag. behalve
zond., ten 1 ure, bij besloten water woensd.
en zaturd. een wagen.
Broek in Waterland. Texelsche steiger, maand.
woensd. en vrijd. midd. ten 3 ure.
l) Volgens den , ,Enkhuizer Almanak” van het
jaar 18’75. Meegedeeld door ons medelid, den
heer Th. J. Putter te Hilversum.

Broekerhaven. Schreijerstoren, woensd. midd.
Bussem. ‘s Gravelandscheveer van 1 act. tot ~
ultimo Febr. ‘s midd. 12 van 1 Maart tot
ultimo Sept. ‘s midd. 1 ure, dingsd. en vrijd.,
bij besloten water dingsd. een wagen.
DeZft. Rok-in voor de Kapel, dingsd., dond.
zat., ‘s midd. ten 11/2 u.
Dedemsvaart. Oude Teertuinen, woensd. av.
Deventer. Damrak aan de Oudebr. dingsd. en
vrijd. van 6 Dec. tot 12 Feb. alleen vrijd. 1 u.
voor boomklokluiden.
Dokkum. Vrijd. 1 uur voor boomkl.
Dongen. Singel bij de Bergstraat zat. av.
Dordrecht. Singel bij de Korsjespoortsteeg.
Drugten. Woensd. en vrijd. 4 ure. Sing. Luth. K.
Durgerdum. Kamperhoofd. zondag en maandag
mrg. 9 ure woensd. en vrijd. 4 ure.
Emnes. Water bij de Kapelst. dingsd. mrg. 8 u.
Elburg. Zeeregt, dingsd., dond. en zat. ‘s winters
alleen dond. en zat. 1 uur voor boomklokl.
Enkhuizen. Zeeregt, wo., vrijd., 1 u. voor boomklokluiden.
Franeker. Water bij de papenbrug, wo. 11/2 uur
voor boomklokl.
Gein. Diemerbrug, maand. en dond. midd. ten
1 ure, Rokin bij de Olieslagersteeg.
Genemuiden. Oude Teertuinen woensd. en vrijd.
1 uur voor boomkl.
.
Gouda. vice versa Pijpenmarkt, dag. behalve
zaturdagmiddag, ten 3 u.
‘s GraveZand en Korthoef. ‘s Gravelandscheveer,
dagelijks behalve zondag ten 1 uur bij besloten
water een wagen:
‘s Gravenhage. Rok-in voor de Kapel, dagel.
namidd. 2 uur.
Groningen en Delfzijl. Water over de Kapelst. van
den lsten zondag in Maart tot den 3den zond.
in Dec. zaturd. met het openen van den boom.
Grauw. woensd. av. om de 14 dagen Singel over
de Luth. Kerk.
Haurlem. Van den 1 April tot 39 Sept. dag. mrg.
ten 7, 9*ure, ‘s nam. 3, 5 ure, op zon- en
Feestdagen ten ‘7,s en 11 ure, nam. 3 en 5 ure
van Sept. tot ultimo Maart ten 7 en 9 ure
‘s nam. ten 1, en 3 ure. De pakschuit dagelijks
nam. ten 3 ure van de Heerenmarkt.
Harderwijk. Zeeregt, ma. dond. en zat. 1 uur
voor boomsluiten.
HarZingen. Texelsche kaai, maandag, woensd. en
vrijdag, 1 uur voor boomklokluiden.
Harmele-n. Rokin, bij het Rembrandspleintje,
woensdag middag 12 uur.
Heemsteden. Kleerenveer, op den Singel, dingsd.
en vrijd. in de acht. zomermaanden ten 2 ure
en in de vier wintermaanden ten 12 ure. Ook
nog eene pakschuit, Singel bij de Raamst.,
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‘s zomers dingsd. en vrijd. ten 1 ure, des
winters alleen donderd.; bij besloten water
een wagen op het Haarlemmerplein.
Heerenveen. Water bij de Korenbeurs van Febr.
tot Dec. dingsd. av. 1 uur voor boomklokluiden.
Helder, Willemsoord en het Nieuwe Diep;door
het Groote Noord-Hollandsche Kanaal langs
Alkmaar, zond. morg. ten 6 ure, van 1 Oct. tot
ultimo Februarij ‘s morg. ten 7 ure.
Hilversum. ‘s Gravelandsche Veer, dagel. behalve zond. middag 1 ure bij besloten water
maandag en vrijdag een wagen.
Hindeloopen. Zeeregt maandag 1 uur voor
boomklokluiden.
Hoogeveen. woensd. met boomklokl. Texel-Kade.
Hoorn, (Binnenveer) Singel bij de Lijnbaanst.,
dingsd. 2 uur voor boomklokluiden.
Joure. Water voor de Vrouwensteeg, maandagav. 11/2 uur voor boomklokl.
Kampen. Oudebrug, ma., en vrijd. 1 u. voor
boomklokluiden.
Koog aan de Zaan. Haringpakkerij, maandag,
woensdag en vrijdag ten 3 u.
Koudekerlc. Rokin bij de Watersteeg, maandag.
Kromme&. Haringpakkerij, maandag, woensd.
en vrijdagmidd. ten 3 ure.
Kuilenburg. Singel bij de Raamst. vrijd.midd.
2 u.
Kuinre. Tex. Kaai ma. 1 uur voor boomklokl.
Leeuwarden. Water bij de koornbeurs, dingsd.
donderd. zaterd.av. en van 7 Dec. tot 21 Feb.
alleen zaturd.av. 1 uur voor boomklokluiden.
Leerdam over Gorinchem. Singel bij de Spaarpot< steeg woensd. 2 uur.
Leiden. Singel bij de Lat. School, dagelijks behalve zond.
Leiden. Singel bij de Schoorsteenverst. wo., zit.

Leijersdorp, Binnen-Amstel bij de Halvemaanst.
maandag midd. 2 uur.
Leimuiden. Rokin bij lombardsteeg, maand.
Lis. Pijpemarkt, maand.
Loenen. Singel bij de Munt, maand. woensd.
dond. en vrijd.midd. 1 u.
Loosdrecht.
‘s Gravelandscheveer, maandag,
dingsd. woens. donderd. en zaturd. bij besloten water een wagen.
Maarsen. Singel bij de Munt, dag. beh. zond. bij
besloten water dingsd. en vrijd. een wagen.
Maastricht. Informatien bij de Heeren van der
Maaden, Amstel bij de Kerkstraat. T. v.
Swieten Erwtenmarkt.
Medemblik. Zeeregt zaterd. mid. 3 uur.
Meppel. Tèxelsche Kaai, maand. woensd. en
zaturd. van 6 December tot 2 Februarij alleen dingsd. 1 uur voor boomsluiting.
Monnickendam.
Water bij de Nieuweb. maand.
woensd. en vrijd.nnm. 1 uur.
Montfoort. Singel over de Appelenmarkt maandag namiddag.
Muiden. Texelsche Kaai bij de Nieuwebrug
woensdag namiddag.
M[jdrecht. Rok-in bij de Langebrug, maand.
Naarden. Singel bij de Spaarpotsteeg, dinsd.morgen. Informatien bij Zwart, de Commissaris.
Van Amsterdam naar Naarden. Dagelijksch
morg. 11, namiddag 2 en 4 u.
Nederhorst den Berg. Amstel bij de Paardenstraat maand. en donderd.
Nes. Rok-in bij de Schapenpl., maand. woensd.
en vrijd. bij besloten water een wagen.
Nichtevecht. Amstel bij de Halvemaansteeg,
maandag namiddag.
Nieuzvveen. Rok-in bij de Duifjessteeg maandag
namiddag.
(Wordt vervolgd).

VAN DE BOEKENTAFEL.
DF, GESCHIEDENIS VAN AMSTERDAM, door Lou
Janszen. Uitgave ter gelegenheid van het
Centraal Vriendschapsfeest der A.J.C. - Paschen 1946 - te Amsterdam. ’
Ouderen van dagen zullen zich herinneren, dat
er indertijd in het z.g. Broekerhuis in de
Dubbele Buurt een stuivertje te zien was,
waarop het geheele Onze Vader gegrift was.
Lou Janszen heeft het bestaan in een 16-tal

- of eigenlijk in nog geen volle 12 - bladzijden

van een klein album de Geschiedenis van
Amsterdam door alle eeuwen heen tot op onzen
tijd te beschrijven.
In den tekst, die enkele illustraties bevat, is
een tweetal wandelingen opgenomen en aan het
slot volgt - na opgave van eenige litteratuur
- een 15-tal ,,opdrachten”, waaruit de instructieve bedoeling van het boekje blijkt.

MEDEDEELINGEN VAN HET BESTUUR.
DE VOORJAARS-EXCURSIE.
Het is het Bestuur aangenaam den leden te kunnen meedeeleq. dat ook dit jaar een Voorjaarsexcursie zal worden gehouden en wol op ZATERDAG 22 JUNI a.s., met als doel de oude
Zuiderzeestad Hoorn. Nadere bijzonderheden volgen in het JuniMnummervan het Maandblad.
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Noorden en Nieuwkoop. Rok-in bij de Olieslagersteeg, maand. nam. bij toe water een wagen.
Noordz&& Boommarkt bij de Weessluis donderdag middag.
Nijkerk bij Amersfoort (onleesbaar, papier gescheurd)............
Oosthuizen. Water bij de Oude brug, maand. en
woensdag.
Ouderkerk. Rok-in bij de Doelenstraat, maand.
en woensd. en vrijd.
Oudesluis. Haringpakkerij woensd. middag.
Purmerend. Water over de Kapelsteeg, maand.
woensd. en vrijd.
RijkerPlaver. Rok-in bij de Boomk. maandnam.
Rijnsaterzvoude. Rok-in bij de langebr. maand.
van kersmis tot Paschen om de 14 dagen.
Rotterdam. Singel bij de Korsjespoortsteeg
woensdag en zaturdag.
Rotterdam. Rok-in over de N.Z. Kapel, namiddag 11/z uur.
Rijp (de) Haringp. maand. 3 vrijd. 1 van 1 November tot 1 April maand. en vrijd. mid. 1 u.
Sassenheim. Singel bij de Lijnbaansteeg, maand.
morg. van Nov. tot Mei om de 14 dagen.
Schagen en Schagerbrug. Haringpakk. woensd.
Schemerhorn. Haringpakk. woensd. nam.
Schiedam. Nieuwmarkt, maandag woensdag en
vrijdag.
Schoonhoven en Haastrecht. Binnen-Amstel bij de
Halvemaansbrug Woensd. nam.
SZoten (in Friesland). Water bij de Korenbeurs
van Februarij tot December maand. avond
1 uur voor boomsluiting.
Sneek. Water bij de Korenbeurs, dingsd., donderd., . . . . . . . . . .* (onleesbaar, papier gescheurd.)
Spanbroek en Opmeer. Water bij de Nieuwe brug
woensd. nam.
Steenwijk. Texelsche Kaai, dingsd. en zaturd.
1 uur voor boomsl.
Stichschenberg. Amstel bij de Halvemaansteeg,
maandag en donderdag namiddag, bij toe
water een wagen.
Texel (het eiland). Texelsche kaai, dingsdag en
vrijdag 3 uur.
Tilburg. Singel bij de Bergstraat, maand. 1 uur
voor boomklokl.
Uitgeest. Haringpakkerij maandag en woensdag
namiddag.
Uithoorn. (den) Rok-in bij de Olieslagersteeg,
maand. en woensd. en vrijd.nam. bij besloten
water een wagen.
Utrecht. (pakschuit) Singel bij de Schoorsteenvegerssteeg, dag.
Veendam. Water voor de Kapelsteeg, zaturd.
1 uur voor boomklokl.
Velsen. Harlingersteiger, woensd.nam. 1 uur.

Vinkeveen. Amstel bij de Bakkerstraat maand.
nam. bij besloten water een wagen.
Vollenhoven.
Meppelersteiger, vrijdag 1 uur voor
boomklokluiden.
Voorschoten. Singel bij de Heisteeg, vrijdag
namiddag.
Vreeland. Amstel bij de Paardenstraat, dingsd.
en donderd. nam.
Waddinxveen. Rokin bij de Duifjesteeg . . . . . . . .
(rest onleesbaar).
Warmenhuixen. Damrak bij de Nieuwebrug,
zond. dingsd. vrijd.
Waveren en Waverveen. Erwtenmarkt bij de
Halvemaansteeg, maand.nam.
Van Amsterdam naar Weesp. Dagelijks Amstel
bij de Achtergracht.
Westxaan. Haringpakkerij, maand. woensdag en
vrijdagnamiddag.
WiZnis. Amstel bij de Bakkerstraat, bij besloten
water een wagen, maandag namiddag.
Woerden. Hoek Doelenstraat en Kloveniersburgwal, maandag namiddag.
Workum. Water over de Kapelsteeg, maandag
en woensdag namiddag.
Woudsend. Water bij de Kapelsteeg, maandag
1 uur voor boomsluiting.
IJseZstijn. Sing. voor het Kloost., maand. nam.
Zaandijk. Haringpakkerij, maand. woensd. en
vrijd.nam. 3 uur.
Zeist. Singel voor het Latijnsche school, donderdag morgen.
Zaltbommel. Singel bij de Spaarpotsteeg, woensd.
om de 14 dagen.
Zevenhoven. Rok-in bij de Olieslagersteeg,
maandag namiddag.
Zutphen. Oude brug, donderdag avond 1 uur
voor boomklokluiden.
Zwammerdam. Rok-in bij het Schapenplein
maandag en zaturdag middag.
Zwartsluis. Texelsche Kaai, dingsd. 1 uur voor
. . . . . . . . . . (onleesbaar).
Zwol. Water aan de Oudebrug, maand. woensd.
en vrijd. 1 uur voor boomklokluiden.
Zierikzee. Woensdag en zaturdag. Ligplaats op
het Singel over de ronde Luthersche kerk bij
de Romolensteeg.
Een kleine aanvulling bij deze lijst kan ik nog
geven en wel wat betreft den veerdienst op
‘s-Gravenhage. Op de plaats waar nu het pand
Rokin 70 staat, waar de fa. Jacob Stodel haar
antiquiteitenzaak drijft, stond vroeger : ,,Het
Haagsche Veerhuis”. Dit komt prachtig uit met
de mededeeling dat de Haagsche schuit ligplaats
had in ‘t Rok-in voor de Kapel, daar genoemd
huis op één na ‘t hoekhuis ten N. van de
Kapelsteeg is.
PETER RINGOIR.
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