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In het zestiende-eeuwse, door verveningen en doorvretende waterwolf, enorm waterrijke Holland was het schip voor het vervoer van personen en goederen het transportmiddel van eerste, zo niet enige keuze. In de vroege Kaart van Holland (1578)
van Sebastian Munster wordt dit sprekend verbeeld (afb. 1).
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Het ontstaan van het beurtveer

Oorspronkelijk voeren tussen bepaalde, aan open water gelegen, plaatsen z.g. wilde schippers. Toen
er echter geregeld markten werden gehouden, begonnen er marktschepen te varen. De invoering van
wekelijkse marktdagen leidde tot een zeker weekritme op verschillend gebied. Deze periode van de
marktschipperij is in tegenstelling tot de vrije schipperij gekenmerkt door regelmatige, periodieke vaarten. In een volgende periode voeren
twee schepen van weerskanten maar
dan dagelijks. Hierdoor werd de continuïteit van de verbinding verzekerd.
Voor de uitoefening van een beurtveer was veelal een vergunning van de
overheid nodig. Slechts wie toestemming van de overheid had, mocht op
een bepaald traject in de beurt varen.
Op dat traject kregen de beurtschippers het recht om alle vervoer te doen,
met uitzondering van speciaal en massavervoer. Voor ieder beurtveer werden door de beide overheden van de
steden, waartussen het veer voer, de
nodige ordonnantiën opgesteld, waarin
men o.a. bepalingen vindt omtrent het
beurt om beurt varen, de aanstelling
van de schippers, de eisen ten aanzien
van de schippers, de vrachtlijsten en
de uitsluitende vaart. De beurtschipper
kreeg door de benoeming vanwege de
overheid en door de uitsluitende vaart
een monopoliepositie. Hij werd vergunninghouder op zijn traject. Daarbij
had hij wel de verplichting om op de
vastgestelde tijden af te varen, of er
lading was of niet.
Sinds het einde van de zestiende
eeuw heeft deze ontwikkeling plaats
gehad, waarbij enkele schippers beurt
om beurt gingen varen, tot een fase,
waarin geheel Holland met een dicht
net van beurtveren overdekt was.
1
.
1. Uitsnede van de Kaart van Holland van Sebastian Munster (1578),
(Collectie Universiteitsbibliotheek Utrecht). Annotatie UB-UU:
Overduidelijk is het infrastructurele belang van de waterwegen, die overdreven dik zijn weergegeven. De latere Zijpepolder is op de kaart een
groot water, dat in open verbinding staat met de Waddenzee.
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Amsterdam
Amsterdam was als grote koopstad en
stapelplaats een knooppunt van de
beurtvaart. In 1765 voeren er wekelijks
niet minder dan 800 beurtschepen uit
2
naar ongeveer 180 plaatsen. In die
dagen telde het Damrak en de andere
grachten in Amsterdam onnoemelijk
veel aangemeerde (beurt)schepen (afb.
2).
Voor de belangrijkste veerverbindingen stond in o.a. de Enkhuizer Almanak , waarvan de oudst bekende dateert
van 1701, een Tydt-wyzer waer-na de
Veer-schepen alle dagen varen moeten
3
op haer gesteld uuren. Van dezelfde
uitgever, d’erven Stichter te Amsterdam
verscheen vanaf ca. 1750 de Legplaatsen en Reiswijzer van alle beurtschepen, jaag- en marktschuiten die van de
stad Amsterdam meest dagelijks, afvaren, op de volgende steden en plaat4
sen.
Het veer tussen Huizen en Amsterdam was voor de grote handelsstad
onbeduidend qua omvang, maar voor
het dorp Huizen van eminent economisch belang. Met behulp van overgeleverde documenten uit diverse archieven
is getracht een beeld te schetsen van
het reilen en zeilen van het beurtveer
tussen het dorp Huizen en de stad Amsterdam.
2. Uitsnede van de kaart van Amsterdam (1652) uit Toonneel der steden
van >s Konings Nederlanden van Joan Blaeu (Coll. UB-UU). Aangegeven
zijn de Leg- en afvaartplaatsen van het Huizer veerschip rond 1750: het
Water bij de Vrouwensteeg en 1849: van den Singel, tussen de Toren- en
Lijnbaan-stegen.

Het veer van Huijsen op Amsterdam vice versa
De oudste sporen
De oudste sporen die verwijzen naar het bestaan van een veer zijn te vinden in de Gaarderregisters
van de Koptienden van Gooiland. In die van Huizen van 1502 en 1581 staan de namen vermeld van
5
6
respectievelijk Claes Scipper, vermoedelijk een wilde schipper, en Jan Jansz Veerman.
Het oudste document dat direct verwijst naar het Huizer veer, betreft de overdracht op 20 juli 1654
van een half veerschip door Jan Jansz geweese schipper Alhier, die welcke heeft gecedeert getransporteert en te vrije eijgendom opgedrachen ten handen ende ten behoeve van Tijmen Willemsz onse
buijrman, een seecker half veerschip, met seijl, treijl touwen en Ancker en alle sijn toebehoort gelijck
7
bij hem gepossedeert en gebruijckt is geweest.
Het eerste en vermoedelijk oudste document van het Oud Archief Huizen daterende van ca. 1669 is
het:
Formulier van den Eedt te doen bij den ordinare beurt schippers van hier op Amsterdam
Ick belove en swere dat ick als ordinaris beurtschipper van hier op Amsterdam, mij getrouwelijck in
de voorsz bediening sal gedragen, alle goederen en Coopmanschappen die mij te laden sullen werden gegeven in alle getrouwicheijt sal bewaren, en lossen tot voorkominge van Schade, en met alle ’t
selven als mede mette passagiers die met mijn schip comen te varen, en na de ordonannantie die op
’t op voorsz veer berijts gemaeckt moghten wesen en nogh gemaeckt werden, te sullen handelen en
mij gedragen als een eerlijck en vroom veerschipper behoort en toestaet te doen, soo waerlijck moet
8
mij god almaghtigh helpen.
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Na het afleggen van de eed ontving de schipper zijn vergunning in de vorm van een Akte van Aanstelling.
Het vergunningenstelsel moet ook hebben gegolden voor de ordinaris zeerijders, de wagenvoerders die met hun paard en wagen de goederen, kooplieden en passagiers aan het op de Rede van
9
Huijsen liggende veerschip brachten.
Eerste schriftelijke keur
De eerste schriftelijke keur op het varen van het veer dateert van 12 november 1669 en lijkt te zijn
10
opgesteld zonder overleg met de bestuurders van Amsterdam. Het is, vergeleken met latere keuren,
een uiterst summier document waarin Jan Lambertsz Swart, schout, Jacob Gerretsen, buurmeester,
Lambert gerritsen backer, Gerrit Jacobsen de Jonge, Jan Aertsen, haijndrick Wijllemsen en Jan haijn
fit, schepenen tot huizen, bij plaatselijke verordening voorschrijven dat schippers en voerlieden
voortaan op Zondag geen weekgoed meer mogen vervoeren of inschepen op verbeuring van 45 stuivers. Voorts dat voortaan op Zaterdag 2 schepen zullen varen met het weekgoed en dat op Zondag
voor negen uur het derde, Amsterdammer, veerschip zijn hoenders en koeien die geen uitstel kunnen
lijden heeft ingescheept op verbeuring als voren en dat dit veerschip Zondag om 12 uur moet afvaren.
Voorts wordt uitdrukkelijk aan waarden en waardinnen verboden om op Zondag na negen uur brandewijn te schenken of, als voor de derdemaal geluid is, bier of wijn te haren huize te tappen of te
schenken op verbeuring als boven gesteld voor zowel degenen die drinkt als wel die ze tapt.
Het hypocriete zondagsverbod op het laden van het veerschip in Huizen − de Amsterdammer
schipper mocht wel in de ochtend inladen en de schippers moesten die dag wel uitvaren en in Amsterdam uitladen − werd met grote regelmaat overtreden. Alleen al in de maand mei van het jaar 1670
werden drie Rechtdagen besteed aan de afhandeling van overtredingen door negen wagenvoerders,
ordinaris zeerijders, die op drie verschillende zondagen goederenpakketten op hun wagens hadden
geladen om deze te brengen naar het veerschip naar Amsterdam dat op de Rede van Huizen lag,
11
hetgeen in strijd was met de Rechterlijke Resolutie in dato den 12 nov:1669.
Niet uitgesloten is dat deze resolutie op het veer geleid heeft tot een geschil met de stad Amsterdam, want op 16 juni 1671 werden drie gerespecteerde inwoners van Huizen per notariële akte door
schout en schepenen van Huizen gemachtigd om met de regeerders van de stad Amsterdam in goed
overleg tot een minnelijke schikking te komen over het laden en lossen van de Huizer veerschepen
12
aan de wal in Amsterdam en aan de wal van huizen.
Uitsluitende vaart
Uit verslagen van de Rechtdagen kan worden geconcludeerd dat er vóór of tijdens het jaar van de
eerste keur meerdere resoluties op het veer moeten zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld een regeling omtrent de uitsluitende vaart, waarbij de benoemde beurtschipper een monopoliepositie kreeg zoals blijkt
uit het verslag van 16 november 1679 waarbij drie Huizers, in strijd met het vijfde Artikel van de Resolutien en Willekeuren van Huizen van dato den 16e Mei 1668 vracht hadden verscheept in het schip
van Dirck Jansz Starre, die geen ordinaris veerschipper was, werden veroordeeld tot een boete van 3
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gulden mitsgaders nog eens de vrachtprijs te betalen aan de ordinaris veerschippers.
Een tweede voorbeeld wordt gegeven in het verslag van de Rechtdag van 26 april 1672, als de
veerschippers Aert Hendricksz, Gerrit Dircksz Loegen, Cornelis Jacobsz en Simen Cornelisz hun mede-schipper schipper Goossen Evertsz Net voor het gerecht dagen, daar hij niet op de buijtenbeurt
liggende, in strijd met artikel 7 van de ordonnantie ten aanzien van de schippers alhier, voor zijn beurt
vracht aangenomen had. Hij werd veroordeeld tot uitbetaling van het daarmee verdiende loon aan de
14
andere schippers.
De Hollandse Oorlog
Het Rampjaar
Op 12 juli 1672 breekt de Hollandse Oorlog uit met rampzalige gevolgen. Naarden werd op 20 juli
1672 ingenomen door het Franse leger. Het Rampjaar betekende tevens het einde van de Gouden
Eeuw. Het gaat bergafwaarts met de Republiek, zowel politiek als economisch. De handel in Amsterdam blijft echter, zelfs in de roerige periode van de tweede helft van de zeventiende eeuw, goed op
peil. In de periode 1672-1795 breekt voor Amsterdam zelfs een nieuwe periode van welvaart aan.
Deze stad is nog steeds een stapelmarkt en blijft het belangrijkste financiële centrum van Europa.
Daarentegen was Huizen volledig geruïneerd en verarmd en niet in staat de excessieve lasten voor
wederopbouw te dragen en aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dit had op verschillende manieren ook gevolgen voor de veerschippers tijdens en na deze oorlog.
Zo liet de Huizer veerschipper Gerrit Dircksz Schipper per notariële akte op 19 januari 1673 vastleggen dat hij in die periode dat door sijn hoocheijt den heer Prince van Orangie ten behoeve van het
Leger op schepen beslag werd gelegd, een bestelling van enkele pakjes met enig goed voor Mr. Gerrit
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Pietersz Mes, stadschirurgijn van Naarden, wel had opgehaald uit het Westindisch huis in Amsterdam,
maar daarna naar Durckendam was gevaren en ze aldaar veilig bij hem thuis op zolder had opgebor15
gen uit vrees dat ook op zijn schip beslag zou worden gelegd.
Na de oorlog speelden de veerschippers en wagenvoerders een belangrijke rol bij het verlichten
van de armoede van het dorp.
Armoedebestrijding
Om het dorp niet verloren te laten gaan verleenden de Staten van Holland en Westvriesland op 3 augustus 1679 aan buurmeesteren en gerecht van Huijsen een Octrooi tot het heffen van belastingen op
de veerschippers voor het lossen en laden van vracht voor inwoners van Huizen en op de handel en
consumptie door de inwoners van bier, brandewijn, rogge; geamplieerd met een heffing op koren op
16
30 augustus 1680 en op boekweit in 1682.
Ook de wagenvoerders droegen hun steentje bij. Omstreeks de kersttijd in 1693 sloten de voerluijden van Huijsen met de armmeesteren alhier ’t volgende contract namentlijck dat alle soort van
vraght die sijluijden met haer paerd en wagen souden halen ofte brengen van en aen de veerschepen
alhier op de rhede leggende, en waer voor sij maer aght Stuijfers soude comen te bedingen ofte ge17
nieten, 1 Stuijfer voortaen soude comen ten profijte van den armen deses dorps.
En op 15 januari 1712 werd de volgende, veelzeggende Resolutie vastgesteld, dat degene die als
nieuwe veerschipper werd aangesteld: Wij Buijremeesteren, Schepenen en die van den gereghten tot
Huijsen tot groot leetwesen ondervindende datt armoude van onse ingesetenen dagelijcks soodanigh
toeneemt datt versorgers van dien genoeghsaem dienaengaende radeloos en onmaghtigh sijn en
omme deselve soo veel mogelijck te gemoet te comen hebben eenparigh goetgevonden en geresolveert dat, soo wanneer na desen ijemand van de veerschippers varende van hier op Amsterdam,
moghte comen te overlijden waer door ’t selve veer moght comen te vaceren en dat oversulx bij de
buijrgemeesteren deses dorps inder tijt een ander persoon die in des overledenes plaetse moghte
werden verkoren ofte aengestelt dat soodanigen persoon het voorsz veer niet sal mogen aenvaerden
ofte bedienen, voor en aleer sij aen de besorgers van de huijsarmen sal hebben betaelt een somme
18
van drie hondert guldens.

Nieuwe Willekeuren en Ordonanties op het veer
Uitkoop veerschippers
Het afnemende goederenvervoer per beurtschip als gevolg van de economische terugval van Huizen
had directe gevolgen voor de inkomsten van de schippers en het onderhoud en in de vaart houden
van hun schepen.
Des te opmerkelijker is de Ordonnantie van de dorpen Laren en Blaricum opgesteld in 1680, waarin wordt besloten Pieter Jansz Visscher en Dirck Jansz Star, beiden wonende te Huizen, aan te stellen
als eigen ordinaris veerschippers van de voornoemde dorpen op de Steden Amsterdam, haerlem,
hooren, Munnickendam, Edam, Alckmaer, & de welcke de goederen die haere Ingesetenen ter plaetsen voorsz. Haeren bestelt souden willen hebben moghte voeren, en gesien de huijser veerschippers
(in welcke schepen sij tot nogh toe genootsaeckt sijn geweest haere Coopmanschappen te laeten
voeren) dieckwils soo veel goederen hebben geladen dat in het lossen soo nu en dan verschijde goe19
deren van haer Ingesetenen vermist comen te werden.
Op 14 juni 1680 verklaren de Regeerders van het dorp Huizen in een zeer cryptisch gesteld document: mitsdesen ten versoecke van de Schippers en beurtluijden des voorsz Dorpe als mede van
den Schipper en beurtman van Amsterdam op huijsen voorsz dat ons seer wel Bekent dat de Coopluijden en de inwoonders van Blaricum haere goederen die sij wilden dat in andere plaatsen en steden
soude werden geweert en over gebraght in de huijser veer Schepen mitsgaders de Amsterdammer
Beurtman en veerschip hebben gescheept en door deselve laeten over brengen naer Amsterdam als
Elders daer de voorsz goederen dan waren gedesimeert ende dat de Schippers als voren gesamentlijk soo wel de goederen van Blaricum als van voorsz dorp hebben gevaren en naer andere Stede
Rontom gebraght het welcke wij gesamentlijk en de ieder in ‘t particulier verclaren en Attesteren alsoo
het ons seer wel bekent is en wij bij de voorsz Schippers versoght sijnde soo hebben wij daer van
20
doen maecken acte in forma en Ten oirconde desen onderteeckent
Vermoedelijk is de ordonnantie van Laren en Blaricum wel in werking getreden waardoor een
overcapaciteit aan veerschepen ontstond, want op 31 mei 1698 stemde de Raadt van het dorp Huijsen in met een overeenkomst waarin de Amsterdammer veerschipper Wijchert Willemsz werd uitgekocht door de Huizer veerschippers Adriaan Huijbertsz, Gijsbert Tijmensz en Pieter Lambertsz Smit,
tegen een jaarlijkse betaling van 425 gulden tot aan zijn dood alsmede één zilveren lepel. Opvallend is
dat Wijchert Willemsz zelf moest aantonen dat dit contract het welgevallen van het Amsterdams be21
stuur had. Wijchert Willemsz (Plaisier) overleed pas op 12 september 1718 op tachtigjarige leeftijd.
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Toch moet al eerder weer een Amsterdammer veerschipper in beeld zijn gekomen, want eind
1714 werd tussen Amsterdam en Huizen een contract gesloten met een Reglement op ’t bevaeren
van het veer tusschen Amsterdam en Huijsen waernaer wederseijds schippers sigh voortaen praeciselijk sullen hebben te gedragen. Gereglementeerd werd dat het veer voor de ene helft verzorgd werd
door een Amsterdammer veerschipper en voor de andere helft door Huizer schippers. Het veer diende
met schip tegen schip bevaren te worden. Om ook tijdens ongunstige weersomstandigheden aan dit
principe te kunnen voldoen, was het al gebruikelijk om, behalve in de zomermaanden, een derde
schip als bijlegger gereed te hebben.
Voortaan moest gedurende het gehele jaar het veer bevaren worden met een derde schip als bijlegger. De Huizer schippers droegen zorg voor het bijleggerschap tegen een vergoeding van 12,5
gulden voor iedere week waarin het veer met een bijlegger bevaren wordt. De kosten voor het derde
schip kwamen voor de ene helft ten laste voor de Amsterdammer schipper en voor de andere helft
voor de Huizer schippers. Op gelijke wijze werden de inkomsten van het veer verdeeld, wat alleen
mogelijk was als er door beide partijen wekelijks deugdelijke afrekeningen werden gemaakt. Blijvende
de vragtLoonen over en weder (daeronder begrepen het halen van boord en het brengen aan boordt
tot huijsen) als van ouds.
In Tabel I staan de voorgeschreven afvaartijden vermeld. Het Reglement sluit af met: Eijndelijk op
dat de Coopluijden en alle andere dit sigh van dit veer komen te bedienen, te beter gerieft mogen
werden, sullen alle de voorz schippers en hunne knegts ’t sij tot Amsterdam, ’t sij tot huijsen soo vele
als sij hier of daer sigh te samen bevinden, malkanderen getrouwelijk moeten helpen lossen en Laden, als ook in alle andere gelegentheden, daer onder mede gerekent het ophaelen van de vragten,
den een den anderen alle mogelijke behulpsaemheijt en goede wille moeten bewijsen, als naer be22
hooren.
Tabel I
Vaarschema
per 29-12-1714

Aantal schepen:
3 waarvan 1 bijlegger

Zondag

1.
2.
3.

Huizer veerschip
Amsterdammer veerschip
Huizer bijlegger

Maandag

3.

Huizer bijlegger

Huizen op Amsterdam

Amsterdam op Huizen
=s zomers

=s winters

14.00 uur

13.00 uur

09.00 uur
10.00 á 11.00 uur
13.00 uur
---

12.00 uur

Dinsdag
Woensdag of
donderdag

direct na ontvangst goederen van
veer van Gouda

Alhoewel er volgens dit vaarschema maximaal twee Huizer schepen wekelijks over en weer voeren, waren er, behoudens de Amsterdammer schipper, drie veerschippers door Huizen benoemd.
Gedwongen door de algehele malaise verzoeken Gijsbert Tijmensz en Huijbert Adriaansz om, na het
overlijden van Pieter Lambertsz Smit op 7 september 1723, het aantal schippers van Huijzen op Amsterdam terug te brengen van drie tot twee, wat op 29 oktober 1723 wordt toegewezen. Dat er sprake
was van een sterke economische neergang, moge blijke uit hun motivatie: hoe dat zedert een geruijmen tijd, door het seer gering transport der goederen, en passagiers het voorsz veer van tijd tot tijd in
soo verre is afgenomen en verminderd geworden dat sij Supplts indien UEd Agtb weder een ander
schipper in des overledens plaatze kwamen aan te stellen, niet cababel zijn om enige kostwinninge
van =t selve te erlangen, veel min de tegenwoordige veerschepen in een behoorlijke staat te kunnen
23
onderhouden.
Aan de toewijzing werd wel een dwingende voorwaarde verbonden: de Huizer veerschippers
moesten aan Wijgertje Pieters Smit, de dochter van de overleden schipper, zo lang zij leeft jaarlijks
een som van vijftig gulden uitkeren. Nog bij de benoeming van Willem Dirksz de Oude als veerschip24
per op 31 januari 1766, wordt deze uitkering in zijn Akte van Aanstelling genoemd. Wijgertje overleed op 13 november 1782, 74 jaar oud. Het was dus een kostbare pensioenvoorziening.
Akte van erkenning en een nieuwe heffing
De Staten van Holland en Westvriesland verleenden per Octrooi op 22 juni 1731 officieel het recht aan
Huizen om, zoals het dorp al van alle oude tijden heeft geexerceert, de veerschippers binnen dat dorp
aan te stellen. In diezelfde akte wordt nadrukkelijk gewezen op klachten over de wijze waarop Huijbert
Adriaensz zijn schippersplaats waarneemt. Het document sluit af met een nieuwe vorm van belasting,
zijnde 25 gulden voor de recognitie die wegens dit veer ten behoeve van de Domeijnen van haar Ed:
25
Groot: Mog: jaarlijks moet werden betaalt.
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Op 28 februari 1732 wordt een nieuw reglement op het bevaren van het veer van kracht. In grote
lijnen was dit identiek aan dat van 1714, met dien verstande dat er een zomer- en winterdienstregeling
26
werd ingevoerd en enkele afvaartijden (Tabel II) waren aangepast.
Tabel II
Aantal schepen:
3 waarvan 1 bijlegger

Vaarschema
per 28-02-1732

Huizen op Amsterdam
zomermaanden
vanaf 1 april

>s winters

09.00 uur
10.00 á 11.00 uur
16.00 uur

09.00 uur
10.00 á 11.00 uur
13.00 uur

Amsterdam op Huizen
=s zomers

=s winters

Zondag

1.
2.
3.

Huizer veerschip
Amsterdammer veerschip
Huizer bijlegger

Maandag

3.

Huizer bijlegger

Dinsdag

2. of 3.

12.00 uur

Woensdag of
donderdag

2. of 3.

direct na ontvangst goederen
van veer van Gouda

16.00 uur

13.00 uur

In 1740 volgt een Ampliatie van het contract met betrekking tot de omgang met vrachtlonen en
27
goederen bij het vastvriezen van de veerschepen. De regeling hield in:
Gekomen tot Muiden:
goederen uitladen voor de Huizer kooplieden;
volle vrachtprijs betalen als zijnde gekomen tot de Reede van Huizen, met korting voor de zeewagen die voor het lossen wordt gebruikt.
Binnen Amsterdam vastgevroren:
geen vergoeding voor laden/lossen van teruggeëiste Amsterdammer goederen;
voor teruggeëiste goederen uit andere plaatsen bergloon:
1 stuiver/honderd pond voor de eerste 8 dagen,
2 stuivers/honderd pond 8 - 14 dagen,
volle vrachtprijs voor meer dan 14 dagen, alsof zij op de Huizer Reede waren vervoerd.
Geen vetpot
Dat het beroep van veerschipper bepaald geen vetpot was, blijkt uit de Lijst van alle ambten, tractementen, recognitiën en emolumenten in het Dorp Huizen, vastgesteld op 4 september 1749, waarin
ook het veer als volgt ter sprake komt:
Tijmen Gijsbertsz een van de veerschippers alhier heeft geen tractement. ’t beloop en voordeel
van sijn veer geeft hem in de tijd van een jaar het eene door het andere geslagen vrij geld een somma
van f 150:10.
Het tweede of andere veer sijnde er geen andere veeren als dit en het voorgaande is ten dienste
van passagiers en goederen aangenomen door IJsak Spilt en Cornelis Killewigh die het selve aanvaart hebben op de instantien en het aanhouden van de regeering alhier in de plaats van Andries
Gerritz die =t selve, om dat hij er geen kostwinning aan had, in de maand Augustus deses jaars 1748
verlaaten heeft, sij getuijgen onder eede alsoo sij het door knegts laten bevaren aan wie maar een
gering loon gegeeven werd dit veer te hebben aangenomen niet so seer om eenig profijt maar om dat
het transporteeren van personen en goederen niet belemmert maar gecontinueert soude kunnen werden. eijndelijk dat na proportie van de tijd sijnde geweest omtrend 13 weeken dat sij dit veer alsoo
28
hebben laten bevaren in verre na geen 300 guldens jaarlijks van het selve door haar genoten werd.
Op 7 november 1785 wordt het veerreglement nog eenmaal aangepast. Het vanaf 3 november
1714 gereglementeerde principe om gedurende het gehele jaar een derde schip als bijlegger ter beschikking te hebben, wordt ongedaan gemaakt. In het vervolg wordt het veer bevaren door twee beurtschippers, één van Amsterdam en één van Huizen, met twee bekwame schepen. Bij geringe lading
mag een dag later uit Amsterdam worden vertrokken. Op het strand van Huizen dient altijd een wagen
29
gereed te worden gehouden voor de passagiers.
Vracht-Loonen
De oudst bekende lijst met vrachtlonen (afb. 3) van de veerschippers tussen Amsterdam en Huizen
30
werd op 8 augustus 1753 te Amsterdam gepubliceerd. In deze Ordonnantie staat een zeer uitgebreide lijst van vrachtlonen van goederen variërend van Spaanse wol, kruidenierswaren, drogistwaren,
vaatwerk, granen, meubelen, levend vee, molensteen, bomen, grutterswaren, houtwaren tot zelfs
guldens aan geld, en wordt afgesloten met: Wanneer des Winters de Veerschipper / die van Amsteldam naar Huijsen is afgevaren / door ’t IJs belet word op de Rede te Huijzen te lossen / en daarom te
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Muijden inloopt / tot berging van Schip en Goed / zoo zal de Schipper of zijn knecht / geduurende den
tijd van drie dagen na ’t arrivement te Muyden / op het Schip moeten blijven / om aldaar de ingeladen
Goederen uit te leveren / aan de genen die dezelve van daar willen laten halen / en met de resteerende Goederen zal het Schip / op ’t eerste open Water / zijn reijze moeten voortzetten : zullende in het
voorsz. geval / zoo wel van de Goederen die te Muijden worden afgehaald / als van de anderen die
met het Schip te Huijzen worden aangebragt / het volle Vracht-Loon / hier voren gespecificeerd / ten
behoeve van den Schipper betaald moeten worden.
En de Goederen die / op besloten Water / van Amsteldam naar Huijzen / of van Huijsen naar Amsteldam gevoerd worden / zullen het dubbeld van het voorgemelde Vracht-Loon moeten betalen.

3. Ordonnantie op de vrachtlonen van de veerschippers tussen de Stad Amsterdam en het Dorp Huizen - 1753
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In 1807 is er een briefwisseling tussen Amsterdam en Huizen over de vrachtlonen. Deze vangt
aan met een Ordonnantie in dato 16 februari 1807, waarin de wethouders van Amsterdam het geste
meentebestuur van Huizen er aan herinneren dat Bij het 32 Artikel der Ordonnantie op het Binnenlandsch Last-, Water-, Plaizier- en Passage-Geld, is gestatueerd, dat, ten einde alle geschillen over de
hoegrootheid dier Belasting voor te komen, ....... vóór medio 1806 met elkanderen zouden overeenkomen en vaststellen de Vrachtloonen, welke de Schippers of Voerlieden voor het vervoeren van
Passagiers zouden vermogen te vorderen, de Passage-gelden daaronder niet begrepen.
Daar het Passage-geld met 250 % verhoogd was en voortaan een kwart van het vrachtloon zou
gaan bedragen, was het noodzakelijk eenduidig de vrachtlonen vast te stellen die Schippers of voerlieden voor het vervoeren van passagiers zouden mogen te vorderen van het veer van Amsterdam op
31
Huijsen.
In datzelfde jaar 1807 stuurde Amsterdam een brief aan Huizen met het verzoek tot verhooging
van de vragt ..... om reeden dat de onkoste welke de Schippers teegenswoordig hebben voor alle
Scheeps Materiaalen zeer in prijs gereezen zijn, dat ten tweede de Laste die het Land op de vaartuigen en Paarden gelegt heeft veel zwaarder zijn, en ten derde dat de verdienste oneindig minder zijn.
32
Daarbij was als concept-Vrachtlijst die van Amsterdam op Buiksloot, Vice Versa gevoegd.
33
Na een schriftelijke afwijzing van dit verzoek, vroeg Amsterdam om een motivatie voor deze
34
afwijzing, waarop Huizen als antwoord gaf dat het veer zoo als het thans door een schipper bevaaren wordt, een genoegzaam bestaan opleeverd - dat ons in dit gevoelen versterkt is, om dat de
veerschipper van Huijzen op Amsterdam; zeker in zijnen post zoude hebben gecontinueerd, indien in
het voorbije Jaar 1806 de toen bij de gezamentlijke schippers verzogte verhooging van de vragtloonen
waare geconsenteerd geworden, en dus daardoor 2 schippers hun onderhoud met 2 schepen hadden
35
moeten zoeken.
Uit dit cryptisch gestelde schrijven zou geconcludeerd kunnen worden dat de gezamenlijke schippers al in 1806 een, door Amsterdam afgewezen, verzoek tot verhoging van de vrachtlonen hadden
gedaan, waarop de enige Huizer veerschipper zich in 1807 had teruggetrokken en het veer sindsdien
nog door één, Amsterdammer schipper bevaren werd.
Het dagelijkse reilen en zeilen van het veer
De Rede van Huijsen
De veerschepen werden, aangekomen op de rede van Huizen, per paard en wagen gelost en weer
geladen. De gele cirkel op de uitsnede van de Nieuwe Kaart van Gooiland van 1725 (afb. 4) markeert
de vermoedelijke ankerplaats van de Huizer veerschepen blijkens een notariële akte van 1682 waarin
scheepenen des dorpe huijsen verclaerden ten versoecke van de resp: veerschippers van huijsen op
amsterdam, en van amsterdam op huijsen voorsz:, op den Eedt in aengaen van hun bedieninge gedaen, dat de Naerder Banningh ofte Jurisdictie
sigh uijtstreckende is tot vlack aen hun voorsz:
dorp, sulcks dat de waegens die eenige goederen of packasien en bier als anders op hebben, om aen hun Boort op de ree leggende te
voeren, geen roe buijten het selve dorp sijn of
comen aenstonts inde Naerder Banningh
voorsz: binnen welcke banningh en Jurisdictie
sij luijden met hun waegens dan rijden en blijven tot op den oever van de See toe rijdende
dan voorts uijt de selve jurisdictie seewaert in
en tot aen het Boort van hun Scheepen aldaer
op de ree voor ancker leggende sijnde de distantie van het voorsz dorp daer de nae(r)der
Jurisdictie is beginnende tot den oever van zee
als boven geseijt is ontrent bij gissingh tus36
schen de drie en vier hondert roeden.
De weg die liep van het dorp Huizen naar de
rede heette, als genoemd in de Koptienden
van Naarden van 1597, die Schuijten wech
37
en was vermoedelijk één van de twee wegen
die later Lage Zeeweg en Hooge Zeeweg genoemd werden.
4. Vermoedelijke ankerplaats (gele cirkel) van de Huizer veerschepen aangegeven op deze uitsnede van de Nieuwe Kaart van
Gooilandt van ca. 1725, Cartograaf H. Post (Coll. NHA). De
Schuijten wegh liep van het dorp Huizen naar de rede.
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Leg- en afvaartplaatsen in Amsterdam
Op de deelkaart van Amsterdam (afb. 2) is aangegeven waar de Leg- en afvaartplaatsen van het Huizer veerschip waren gelegen rond 1750: het Water bij de Vrouwensteeg en 1849: van den Singel,
4, 38
tussen de Toren- en Lijnbaan-stegen.
De veerschepen
Er zijn slechts twee documenten die enige informatie geven over de afmetingen en de bouwer van de
op het Huizer veer gebruikte schepen. In beide gevallen betreft het schuiten van veerschipper Huijbert
Adriaensz Kleijn. Op 27 maart 1733 ging hij een lening aan van 1.200 gulden daar voor verbindende
speciaal seeckere sijn comparants nieuw uijtgehaalt schip lang over steven 58 voeten en wijt op sijn
uijtwatering vijftien voeten, met alle sijne zeijlen en gereedschappen daar toe present behorende, en
namaels daer bij gevonde werdende, sijnde >t voorsz schip gemaakt door Arij van Os wonende op =t
39
realen eijland tot Amsterdam. Op basis van 1 voet = 28,3 cm kan berekend worden dat het schip
16,4 m lang en 4,2 m wijd was. Deze schipper ging vier jaar later failliet. Maar op 20 oktober 1741
probeerde hij het weer en ging nu een lening aan van 400 gulden en daar voor verbind hij Comparant
sijn schip varende in >t veer tusschen Huijsen en Amsterdam lang 56,5 voet breet circa 13 voet, en
voorts desselfs zeijlen en alle >t gunt aan >t voorz schip toebehorende is niets uijtgesondert. De afme40
tingen van dit schip waren 16 m lang en 3,7 m breed. Mogelijk leken deze schepen op het beurtschip
41
afgebeeld op afbeelding 5 als geteekend en in koper gebragt door G. Groenewegen in 1789.

5. Een Beurtschip. Uit: G. Groenewegen, Verzameling van Vier en tachtig Stuks Hollandsche Schepen, Rotterdam 1789.
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Het schippersschuitje
Om met droge voeten van en naar hun voor anker liggende veerschip te kunnen gaan maakten de
schippers en hun knechten, als gezamenlijke eigenaars, gebruik van het schippersschuitje. Dit schuitje, waarvan de waarde op 40 gulden was gesteld, behoorde te allen tijde op de Rede klaar te liggen.
Helaas werd er regelmatig misbruik van gemaakt, wat in 1739 en in 1755 leidde tot een verbod op het
ongeoorloofd gebruik van het schuitje nadat gelijk korte daagen geleeden nog een visser laatende sig
met de veerwagen aan een der veerscheepen brengen, alwaar de Schuijt met een touw agter aan
vast gemaakt was, de onbeschaamdhijd had (sonder aan Schipper of knegt, die in het ruijm met lossen beesig waaren) te vragen om permissie, deselve los maakte en meede wegvoer, en na sijn saaken verrigt te hebben, (na alvoorens de haak gebrooken had) maar in see voor dreg needer Leij, soo
dat de veerschipper sijn scheepsanker moest Ligten, en met Seijlen na de Schuijt, om deselve weder42
om te haalen, om tot sijn dienst te kunnen gebruijken.
Het ordinaris veerhuis
De vanuit Amsterdam op Huizen aangevoerde goederen werden, volgens een verklaring gedaan op
de Rechtdag van 1 juli 1676, al ca. 30 jaar als regel eerst gebracht naar het oridinaris veerhuis annex
herberg De Blauwe Starre, waar ze door de eigenaren werden opgehaald. De bergschuur bij het huis
werd gemeenschappelijk door de schippers gehuurd en jaarlijks betaald. In 1676 werd het huis bewoond door Dirck Jansz Starre, een persoon die een tapper van bier en wijn, een vercoper van Toe43
bacq is in ’t Cleijn en een schipper die met off om vraght vaert. Hij werd met grote regelmaat bezocht
door de pachters of diens collecteurs van de diverse Imposten om bijvoorbeeld peiling te doen over de
Impost van de Toebacq. De vele verslagen van Rechtdagen tonen aan dat belastingontduiking van
alle tijden is. Des te delicater was het, toen een predikant van Huizen de Impost op Bieren en Wijnen
ontdook, zoals beschreven in het Verslag van de Rechtdag gehouden op 16 november 1664. Daarin
doen schepenen ter register aantekenen dat Jacob Thomas Groen als zorg en medestander van de
paght van de Bieren en Wijnen over het voorsz Dorp [..]. In presentie en ten overstaen van henlieden
nevens Elbert Jansz Swart schout des voorsz dorps uijt de herberge van de Blauwe Starre aldaer
gehaelt heeft een ancker wijn ’t geen Hendrick Jansz Cop Veerschipper op Amsterdam seijde gee
bracht te hebben van Amsterdam om te bestellen aen D Lambertus Visvliet predicant aldaer aen den
welcke hij Schipper seijde genotificeert te hebben door sijn knecht dat hij de voorsz wijn voor hem
e
medegebracht hadde, en dat gemelte D Visvliet hem geantwoort hadde dat hij deselve wijn soude
laten aenbrengen. Dat voorts sij schepenen nevens de voorsz Schout met de voorn Jacob Thomasz
e
Groen gegaen sijn ten huijse van de voorn D Visvliet, en dat hij Jacob Thomasz Groen desleve in
haerlieden presentie bekeurt heeft van dat hij in ’t aenbrengen van de voorsz wijn nalatich geweest
44
hadde.
De passagiers
Van het veerschip werd gebruik gemaakt door een breed publiek. Zo telde Huizen in 1689 tenminste
achttien kooplieden die met grote regelmaat voor hun Coopmanschap naar Amsterdam voeren, als
blijkt uit een notariële akte waarin zij op verzoek van vijf veerschippers verklaren dat sij elcke geduerende de tijt van jaren gedaen Coopmanschap, van tijt tot tijt over zee met de Veerschippers van huijsen op amsterdam en van amsterdam op huijsen gevaeren sijn, ende dat sij luijden, soo wanneer sij
dorst op zee hadden (maer anders niet) wel bier van de schippers gekocht hebben, ende daer van
betalinge en contentement aen deselve schippers hebben gedaen, sonder nochtans dat sij luijden oijt
gesien hebben dat de schippers gelagh hebben geset, noch selfs haer bier hebben aangepresen45
teert. Alle attestanten worden aflopend naar senioriteit genoemd, beginnende en eindigende met
respectievelijk:
- Gerrits Jansz out ontrent 67 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaen hebbende ontrent 44
Jaeren,
- Leendert Jansz Vergoes out ontrent 22 Jaeren Coopmanschap op Amsterdam gedaan hebbende
ontrent 2 Jaeren.
Maar ook de gewone burger maakte gebruik van het veerschip voor privébezoekjes aan Amsterdam.
In een zaak aanhangig gemaakt door de Collecteur van de Impostmeester van het veergeld over
Naarden en Gooijland verklaarden Gijsbert Jansen en Marritien Jans desselfs huijsvrouwe […] dat sij
deposanten in den selven jaere 1678 op een Sondagh als wanneer het amsterdammer kermis was,
sonder nochtans den praecisen datum te connen seggen, door eenen Harmen Cornelissen met sijn
waegen en paerden aen boort van de ordinaris veerschepen tot huijsen sijn gebraght, en dat sij daer
vooren ten aensien van haer; voor vraght betaelt hebben twee Stuijvers sijnde juijst soo veel alsser
ordinaris gegeven wordt voor twee persoonen van Strant aen boort te brengen. Verclaerden sij getuijgen wijders, dat sij deposanten niet anders bij haer hebben gehadt als een kleijn mantien met kindergoet en twee kinderen daer van het eene noch geen half jaer en het ander geen vier jaeren out
46
was gevende.
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Soms kon een bezoek aan Amsterdam leiden tot gemene dorpsroddel, zoals verwoord in de notariële akte van 18 september1680 waarin enkele getuigen op verzoek van Rutger Willemsen (Requirant) verklaren dat sij op voorleden woensdagh, dat sij hadde hooren seggen dat den requirant in desen ten huijse van de swaeger van Coopman tot amsterdam met een Juffrou met roode trijpe muijlen
en bellen aen haer hooft gecomen was, ende aldaer een camer apart gecommandeert hadde waerinnen hij met deselve Juffrou oock gegaen was, eijschende verders warme wijn met suijcker, een glaes47
je bier, nieuwe nueten en appelen.
Comfort aan boord
Het moet aan boord van een zeilend veerschip niet altijd even comfortabel zijn geweest voor de passagiers. Regelmatig werden klachten geuit over een te vol veerschip. Op de Rechtdag van 30 mei
1675 verclaerden Lambert Gijsbertsz Smits en Gerrit hendricksz Snijer dat sij op den 13 deser sich
begeven hebbende in ’t huijser veerschip dat op de voorsz dach van Amsterdam op huijsen most vaeren genootsaeckt sijn geweest boven op het schip te sitten en nevens verscheijde andere; veel ongemack te lijden, om dat het van binnen overal soo vol was dat niemandt daar in konde, ’t geen hij Gerrit
hendricksz verclaerde hem acht dagen te vooren oock gebeurt te sijn. Verders verclaerden Jan hendricksz fit en Cornelis Lambertsz dat sij ter voorsz dage oock sijn geweest in het voorsz veerschip, en
dat haer wel bekent is dat het soo vol was datter verscheijde luijden, boven op masten sitten sulx dat
48
sij verscheijde personen daer over hoorden klagen.
Maar het kon nog veel erger. Op de Rechtdagen van 1 december 1713 en 18 augustus 1719 werd
door Reders en koopluijden van het dorp Huizen een lange reeks van klachten geuit over de dienstverlening van in het bijzonder Arij Michielsz, ordinaris veerschipper van Amsterdam op Huijsen, waarvan de ergste waren:
- het vervloeken van zijn passagiers;
- door dronkenschap en onbekwaamheid het nat laten worden van lading en zelfs aanvaringen met
andere schepen; of nog veel ernstiger,
- tot tweemaal toe in diepe dronkenschap het schip verlaten en de passagiers aan boord volledig
aan hun lot overlatend, die vervolgens de grootst mogelijke moeite hebben om aan land te komen
49,50
en via een lange omweg en veel vertraging hun plaats van bestemming te bereiken.
Seksueel wangedrag aan boord
Niet alleen veerschippers, maar ook passagiers konden zich misdragen. In de navolgende, ongekuiste
transcriptie van een notariële akte van 22 november 1653 wordt het zedeloze gedrag van Borgermeester Dirck Visnicht van Naerden aan boord van het veer van Naarden op Utrecht in beeldende taal
beschreven: getuige Pieter Gijsen (Attestant) woonende tot Muijden verclaerde ten versoecke van
Hillebrant Jansz (Requirant) Schipper van Naerden op Utrecht [...] wel te weeten mitsgaders mede
aen ende present als in de voorsz schuijt geweest te sijn ontrent tien weecken geleden de requirant
met sijn schuijt van Naerden op Utrecht varende dat inde selve schuijt mede waren Borgemeester
Dirck Visnicht neffens meer andere vrouws en mans persoonen, ende dat onder andere mede gebeurt
is naer voorsz Visnicht met seeckere vrouws persoonen vrij wat brandewijn gedroncken hadde in voegen dat de voorsz vrouwspersoonen genoechsaem heel beschonken waren en met den anderen gestommelt en getommelt hadden voorn Visnicht in de schoot van eenen Saertie de Walonre eijntelijck
heeft comen te sitten maecken ofte ontknoopen sijn voorbroeck ende Itie in de Blauwe Bijll daer oock
bij sittende; haelden de mannelijckheit uit voors Visnicht sijn broeck ende hij attestant soo danich wiettewuijten en lichtvoerdicheijt niet langer connende te verdragen ofte aensien, heeft eijntelijck een hoet
met water door den requirant laten scheppen, gietende hij attestant ’t selve water in voorn. Dirck Visnichtens voorbroeck sijnde hij attestant doen voorts gaen liggen slapen sonder opte saecken vorder te
51
letten.
Een dergelijke misdraging op een Huizer veerschip lijkt onvoorstelbaar?!

De veerschippers
In de periode tussen 1600 en 1850 werden tenminste 38 schippers benoemd tot ordinaris veerschipper op het veer van Huizen op Amsterdam vice versa, waarvan 32 door Huizen en zes door Amsterdam. Er zijn twee families aan te wijzen waarbinnen het veerschipperschap overging van vader op
(schoon)zoon. Het gemeenschappelijke startpunt van deze twee verschillende familielijnen is de veerschipper Goossen Evertsz Net die, kort na de geboorte van zijn tiende kind verwekt bij zijn vrouw
Stijntje Jans Backer, op 2 maart 1679 overleed.
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De schippersfamilie Kleijn
De eerste familielijn loopt via zijn schoonzoon Adriaen Huijbertsz Kleijn die in 1676 in een verklaring
52
van de gezamenlijke veerschippers genoemd wordt als een van de schippers. Adriaen vervulde deze functie tot aan zijn overlijden op 1 februari 1712. Zijn weduwe Marritje Goossens Net nam zonder
formele aanstelling zijn functie waar tot 28 oktober 1712, als haar zestienjarige (!) zoon Huijbert Adriaansz Kleijn benoemd werd tot veerschipper. Op deze gang van zaken werd nog teruggekomen in het
op 22 juni 1731 aan Huizen verleende octrooi op het aanstellen van veerschippers, waarin tevens
25
klachten over zijn functioneren werden geuit. Hoewel hij in 1737 failliet ging, werd hij in datzelfde jaar
53
herbenoemd. Na 1741 werd het stil om hem, om dan in Mei 1761 voor rekening van Ebbe Spilt en
54
Dirk Boor weer te worden aangesteld als veerschipper. Zijn zoon Gerrit Huijbertsz Kleijn volgde hem
55
op in 1765 maar bleef slechts één jaar in functie. Gerrit probeerde het nog eens in 1783 in de plaats
56
van Dirk van As, waarna het weer stil werd. Diezelfde Gerrit Klein en diens zoon Elbert Klein bleken
later volgens het, uit hun naam, in 1807 gedane verzoek van Amsterdam aan Huizen tot verhoging
van de vrachtlonen, door Amsterdam te zijn aangesteld als veerschippers van Amsterdam op Huij57
sen.
De schippersfamilie Schipper
De tweede familielijn loopt via zijn zoon Jan Goossens Net die al in zijn eerste huwelijksjaar met Neeltien Jans Ouwes in 1682 overleed. De weduwe hertrouwde met Gijsbert Tijmensz op 24 oktober 1683.
Op 14 januari 1684 deed Gijsbert, overgekomen uit het Mennistendom, Belijdenis voor de Gereformeerde Kerk te Huizen. Op de Rechtdag van 12 juni 1712 verklaarde Gijsbert Tijmensz al sinds 1683
het veer te hebben bediend en hij het veerschipperschap van niemand anders hebben verkregen als
58
van de buijremeesteren van dese dorpe. Vermoedelijk was dat in compagnonschap met Jan Teuwisse Schipper, die op 6 juni 1705 de helft van een zeker veerschip transporteert aan Gijsbert Tij59
mensz Schipper waarvan de wederhelft aan de koper toebehoort.
Neeltien overleed in de kraam op 11 februari 1695 en Gijsbert hertrouwde op 15 september 1697
met Jannetien Jans Boor. Op 10 januari 1727, na bijna 44 jaar klachtenvrij veerschipperschap, stond
60
hij zijn schippersplaats af aan zijn eerste zoon uit het tweede huwelijk: Tijmen Gijsbertsz. Tijmen
vervulde deze functie tot aan zijn overlijden op 22 januari 1750. Diens enige, zeventienjarige zoon
Hendrik Tijmensz werd op 30 december 1750 aangesteld op de vrij gekomen schippersplaats, met
dien verstande dat zijn moeder Annetien Klaasse Schram, weduwe van Tijmen Gijsberts, werd gesteld
tot borge en principaal voor alle sodanige Schaden als gemelde haar soon door sijn schip als anders
61
soude mogen toebrengen aan goederen de Coopluijden en andere toebehoren.
Hij bezat deze schippersplaats tot aan zijn overlijden op 22 oktober 1790. Op 10 december 1790
werd in de plaats van de overleedene Schipper Hendrik Tijmensz tot veerschipper in het voorschreven
veer aangesteld, de persoon van Nelletje Jacobs Vos, weduwe van de opgemelde Hendrik Tij62
mensz. Na haar overlijden op 13 januari 1797, werd haar zoon Tijmen Hendriksz Schipper op 27jarige leeftijd, als laatste in deze Schippersdynastie, op 23-jarige leeftijd aangesteld tot veerschipper
63
op het veer van Huijzen op Amsterdam. Hij heeft zich, volgens het schrijven de dato 31 Juli 1807
35
van Huizen aan Amsterdam, in datzelfde jaar teruggetrokken als schipper. Vermoedelijk was dit niet
uit armoede maar wegens ziekte, want hij overleed één jaar later - vierendertig jaar oud - op 18 september 1808 en werd twee dagen later begraven in de kerk in het familiegraf nr. 72. Hij liet zes minderjarige kinderen na.
De auteur van dit artikel stamt in rechte mannelijke lijn af van de eerste schipper in deze familie:
Gijsbert Tijmensz Schipper.
Het einde van de beurtvaart
De uitsluitende vaart begon in de negentiende eeuw te klemmen en werkte als een rem op de vrije handel en de economische ontwikkeling van het land. In Amsterdam verkondigde de
Kamer van Koophandel in 1858 de mening, dat het beginsel
van uitsluitende bevoorregting der beurtvaart [...] niet langer
gehandhaafd zal kunnen worden. Reeds het volgende jaar
werden de beurtveren op Rotterdam en Leiden als zinne- en
nutteloos opgeheven, terwijl een jaar later die op Den Haag en
Utrecht volgden. Daarop volgde de opheffing van meerdere
1
beurtveren.
Alhoewel bijgaande advertentie uit het dagblad Het
Nieuws van den Dag van 14 Januari 1887 (afb. 6) anders doet
vermoeden, is deze traditionele vervoersvorm thans geheel
verdwenen, ook die van Huizen op Amsterdam.

6. Advertentie uit het Dagblad Het Nieuws
van den Dag van 14 Januari 1887
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NHA = Noord Hollands Archief
SSAN = Stads- en Streekarchief Naarden
SAGV = Streek Archief Gooi en Vechtstreek
OAH = Oud Archief Huizen
ORA = Oud Rechterlijk Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
A
= Akte

Van alle gerefereerde documenten staan de volledige transcripties op de website http://www.genealogie-huizen.nl onder:
Een eeuw schippers op het beurtveer Huijsen op Amsterdam
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