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D

e tweede helft van de 19e eeuw besteedde de Gemeente
Amsterdam aan stadsuitbreiding, met het uitbreidingsplan van Kalff uit 1877 als leidraad. In het kader daarvan werd het uitgebreide industriegebied dat bekend stond als de
‘Zaagmolenbuurt’ gesaneerd. D.w.z. de huur/pacht werd opgezegd
of er werd onderhandeld over de aankoop van grondstukken en opstallen. Dat nam vele jaren in beslag maar op 29 oktober 1890 kon
de Gemeenteraad besluiten de oostelijke oever van de Kostverlorenvaart tussen 2e Nassaustraat en Kattensloot als industrieterreinen te verhuren. Daar vestigde zich in 1893 het op dat moment al
bestaande scheepstimmerbedrijf van Cornelis Boekel. Dat deel van
de Kostverlorenvaart, tussen de Kattensloot en de Haarlemmerweg,
was het doodlopende stuk. In of kort na 1886 werd de vaart doorgetrokken tot de Haarlemmertrekvaart, maar in de Haarlemmerweg
kwam een vaste brug nr. 347, de Een-Honderd-Roebrug, met een te
lage doorgang voor scheepvaart van enige betekenis. De toegang
tot de werf over water ging dus altijd via de omweg door de Kat-

Boven: De Kostverlorenvaart in 1842, voordat de zaagmolens gesaneerd werden en Boekel
hier neerstreek.
Links: De vroegste advertentie (11883) van het scheepstimmerbedrijf van Cornelis Boekel
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Hendrik Boekel

×

Marijtje Monjé

Jan H. Boekel
* 1783
† 24-02-1826

×

Jaapje Dirks Doeve
* 1782
† 1835

Hendrik J. Boekel
Trijntje G. Metzelaar
× * 16-01-1803 ×
* 25-12-1803
† 30-11-1857
† 1844
‘30
‘45
Cornelis Boekel
* 07-05-1831
† 01-07-1904

Mietje Kuijper (2)
× * 06-10-1844
†
‘68

Piet Boekel
* 1874
† 1928

Margaretha C. Farjon
* 9-01-1879
‘99
† 1965

Cornelis Boekel
* 3-12-1899
† 23-12-1974

Maria M.C. Boekel
* 9-06-1930

×

×

‘28

Maria La Grouw
* 26-01-1901
†

Piet Boekel
* 15-11-1932

De familie Boekel had zijn oorsprong in de Zaanstreek en was daar werkzaam als molenknechts of timmerlieden.
Hendrik, geboren in 1803, gaf bij zijn ondertrouw gaf hij nog als beroep olieslagersknecht op, maar bij zijn huwelijk op 23
mei 1830 te Zaandam reeds molenmaker. In datzelfde jaar trok hij de stoute schoenen aan en verhuisde naar Amsterdam. Bij
de geboorte van hun eerste kind Cornelis op 7 mei 1831 woonde de familie op het erf van de bovenkruier-zaagmolen De
Dommekracht, op de plaats waar nu het Frederik Hendrikplantsoen in Amsterdam is. Drie jaar later bij de geboorte van
dochter Jacoba en goed een jaar later bij die van zoon Gerrit woonde de familie tegenover het erf van paltrokmolen De
(Graauwe) Haas aan het Kuipersachterpad 212, nu Van Reigersbergenstraat. Op die molenwerven was Hendrik waarschijnlijk als timmerman/molenmaker werkzaam maar in 1845 geeft hij als beroep aannemer van publieke werken op, d.w.z.
zelfstandig onerdnemer. Trijntje overleed in 1844 en het jaar daarop hertrouwde Hendrik met Aaltje Wolters. Op het laatste
adres woonde Hendrik tot zijn dood in 1857 en daarna bleef zijn weduwe Aaltje met kinderen
wonen (hij huwde in 1845 - na de dood van Trijntje - met Aaltje Wolters, waarmee hij nog vier
Aaltje Wolters (2)
kinderen kreeg).

* 1821
†

Cornelis (Kees) trouwt in 1862 met Trijntje Roele, die in 1867
overlijdt en geen kinderen nalaat. In 1868 hertrouwt Kees. In
1877 geeft hij als beroep aannemer op. Toch moet hij ook de
oprichter van de scheepstimmerwerf, annex schuitenverhuurderij zijn. De weduwe C. Boekel voert in 1915 namelijk het bewind
over die scheepstimmerwerf, met zoon Piet als bedrijfsleider.
Piet Boekel maakte van de schuitenverhuurderij een echte rederij met sleepdiensten en gaf de aanzet tot de
uitbreidingen, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Hij was ook de sociaal bewogen man die de speeltuin en gezelligheids- en sportverenigingen onder het vaandel van Het Westerkwartier oprichtte. De korfbalvereniging bracht het tot
nationale roem, middels elf landskampioenschappen in de periode 1925-1962.

Jacoba Boekel
* 25-12-1834
†

Gerrit Boekel
* 16-01-1836
†

David Jan Boekel
Christina C. Mulder
× * 23-09-1911
* 7-01-1901
† 8-07-1987
† 10-06-1999
‘34

Geertruida C. Boekel
* 25-08-1937

Piet Boekel
* 25-04-1944

Cornelia Boekel
* 19-01-1943

Klik hier voor parenteel
Cornelis Boekel *1831
Idem grafisch

Maria H. Boekel
* 1902
† 1979

Hendrik Boekel
* 1904
†

Margaretha C. Boekel
* 1905
† 1970

Onder de directie van Cor en Daaf maakte de rederij zijn
grootste bloei door, met de introductie van personenvervoer in
1938 en rondvaarten na 1939. Onder hun bewind kwam echter
ook een einde aan de activiteiten door de verkoop van de rederij
in 1957. Ook Cor en Daaf waren zeer actief in Westerkwartier.

Stamboom familie Boekel
Research: Wim Huissen

3

De geschiedenis van Rederij Boekel

tensloot. De werf moet
gelegen hebben tegenover de huidige Fannius
Scholtenstraat. Op het
erf stond sinds 1904 een
houten woonhuis, annex
kantoor, dat het adres De
Wittenstraat 174 kreeg.
Dat huis staat er nog
steeds, maar buurtgenoten weten dat dit niet de
oorspronkelijke plaats
is. Het huis is een tiental of enkele tientallen
meters naar het Kippenbruggetje (brug nr. 132)
zuidwaarts opgeschoven
toen de buurt recentelijk
gerenoveerd werd. Om
het huisnummer te kunnen handhaven is in de nieuwbouw er naast
een aantal huisnummers overgeslagen (zie ook foto pag. 7).
Als beroep van alle rederij-Boekels wordt scheepstimmerman opgegeven en bij Cor en Daaf tevens directeur binnenvaartrederij.
Beide zoons bewoonden conform persoonsbewijs begin juni 1941
het woongedeelte van het pand De Wittenstraat 174; Cor op de begane grond en Daaf op de bovenverdieping. Cor’s zoon Piet is echter
– volgens zijn eigen opgave – in 1932 in dat huis geboren, dus zullen de families het huis al eerder betrokken hebben, mogelijk na het
overlijden van Piet sr. in 1928.

Bedrijfsvermeldingen:
Een aantal advertenties en vermeldingen in telefoongidsen geeft
een indicatie van de activiteiten van de rederij.
• In 1883 vinden we de eerste advertentie in het Nieuws van
den Dag waarin C. Boekel dek-, boom, en praamschuiten te
koop of te huur aanbiedt. Adres: Kuiperspad/Raampoort te
Amsterdam (zie pag. 2).
• In 1915 staat achter het nummer N9812 vermeld: Fa. Wed.
C. Boekel (P. Boekel), Scheepsmaker en verhuur van dekLinks: Piet Boekel (1874-1928) bouwde de schuitenverhuurderij uit tot rederij
Onder: Op deze foto is de werf van Boekel te zien. Achter de sleephelling de achterkant
van het houten huis De Wittenstraat 174 en daarachter huizen aan de De Wittenstraat oneven zijde.
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De Kostverlorenvaart met hierboven en onder de werf van Boekel in 1917. De vier
foto’s op deze pagina zijn gemaakt in 1917 door J. van Eck (K.O.G.) als documentatie
van hetgeen binnenkort zou gaan verdwijnen. Alleen de molen en de schuren op de foto
rechtsboven bestaan nog.

De dependance van Boekel in de Gillis van Ledenberchstraat 62 was al veel langer een
schuitenverhuurderij. Het perceel lag ingeklemd tussen zaagmolen De Otter (boven), het
Schapenveld en zaagmolen ‘t Luipaard (onder).
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schuiten, enz. De Wittenkade 174. Dat De Wittenkade is een
fout in de gids; de foto’s van de werf laten zien dat er toen nog
geen kade was en dat het huis aan de De Wittenstraat stond.
• In 1950 achter telefoonnummer 82312: Fa. P. Boekel,
Scheepswerf en schuitenverhuur, Sleepdienst. Kantoor De
Wittenstraat 174. De firma heeft dan een filiaal: 83970 idem,
filiaal Gillis van Ledenberchstraat 62. Daar was met zekerheid in 1917 al een schuitenverhuurderij gevestigd (zie foto’s
pag. 5 rechts).
• Dan zijn we er nog niet, want onder het telefoonnummer
82312 staat in 1950 nog een tak van de rederij: Reederij
Boekel, Veerdienst IJ-tunnel, diensten Haarlemmerplein-

Mosplein en Haarlemmerplein-NDSM, Rondvaarten havens
en grachten, hoofdkantoor De Wittenstraat 174. Met nog
een extra vermelding van een telefoonaansluiting op steiger
Haarlemmerplein met nummer 46598.
Boven: Het op een nieuwe plek herbouwde werfhuis De Wittenstraat 174.
Links: Op deze foto uit 1935 de recht getrokken Kostverlorenvaart, met nog maar aan
één kant een kade met de even nummers van de De Wittenkade. In de verte het
oorspronkelijke ’Kippebruggetje’, brug nr. 132. Op de dekschuit links het trotse
opschrift: Boekel Tel. 82312
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De Wittenstraat in 1917, met precies in het midden het kantoor annex woonhuis van de scheepswerf van Boekel op nummer 174. Rechts is nog net het einde te zien van het
bouwblok oneven zijde van de De Wittenstraat en de Jacob Catskade. Het houten huis was naar zeggen gefundeerd op huiden en halve tonnen. Die fundering is na de recente
verplaatsing van het huis vast iets beter uitgevoerd. De foto werd genomen door J. van Eck, die ook de foto’s op pagina 5 maakte.
Dit huis was geboorte-, woon- of sterfhuis voor vele leden van de familie. Voordat het in 1904 opgeleverd werd woonde Piet met zijn gezin De Wittenstraat 151 en later werd
er een woning Nassaukade 2 gehuurd voor familieleden die niet meer zo betrokken waren bij het werfgebeuren. Lees het parenteel: link op pag. 3.
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dat in 1938 twee nieuwe veerboten werden afgeleverd. Het vertrekpunt was aan de Singelgracht buiten de Willems- of Haarlemmerpoort. Daar kreeg de rederij een eigen steiger (zie foto pag. 8). De
vaart ging door het Westerkanaal (Houtmankade), het IJ over naar
de Ranonkel-/Distelkade in Disteldorp, zo dicht als maar kon bij
het Mosplein. De twee veerboten op de foto boven zijn in 1938 gebouwd op de werf Concordia van Seijmonsbergen op Oostenburg.
De afmetingen van beide schepen waren 15,80 x 3,80 x 1,15 meter
en er was plaats voor 76 passagiers. Er waren twee kajuiten met
een tussendek waar zich ook de stuurstand bevond. Op tekeningen noemde Seijmonsbergen deze schepen de Heen-en-Weer IV en
V, wat voor enorme verwarring heeft gezorgd. Rederij Bergmann
noemde zijn veerboten namelijk ‘Heen en Weer’ en het moest eerst
uit de werfboeken van Seijmonsbergen duidelijk worden dat deze
opdracht echt voor Boekel verricht werd. Dit werden dus de IJVan de bezigheden van de firma P. Boekel in deze periode is bitter weinig bekend, anders dan dat ze dekschuiten verhuurden en
die ongetwijfeld ook met eigen sleepboten verplaatsten. Dat er ook
sleepdiensten verleend werden, zoals in de branche gebruikelijk
was, werd voor ‘t eerst in 1950 gemeld.
De onderneming werd pas transparanter toen de afdeling passagiersvervoer ontstond. Dat was op het moment dat er een voetveerdienst op Amsterdam-Noord werd opgestart. Dat is ergens in de
dertiger jaren van de 20e eeuw gebeurd, mogelijk op het moment
Boven: Het zou niet verbazen als deze foto op een zondag is gemaakt en de grote hoeveelheid publiek stond te wachten om overgezet te worden naar het Mosveld,
waar De Volewijckers weer een belangrijke thuiswedstrijd speelden. Op de foto
de IJ-tunnel I en II.
Rechts: De bouwtekening van de IJ-tunnel I en II, ook al zegt de legenda anders
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tunnel I en II. Als voortstuwing kregen ze een ruwolie Kromhoutmotor van 39PK ingebouwd. De meting van deze twee schepen
vond plaats op 28 juni 1938 nrs. 9758-9 (zie pag. 10).
Ook in 1938 werden op dezelfde werf Concordia reparaties dan wel
aanpassingen verricht aan een veerboot die in Seijmonsbergen’s
werfboeken IJ-tunnel III wordt genoemd. De meting daarvan vond
eveneens plaats op 28 juni 1938, nr. 9926.
In 1939 werd op scheepswerf De Vlijt in Aalsmeer een IJ-tunnel
(zonder nummeraanduiding) afgebouwd, zonder dat daarbij duidelijk wordt of het een nieuw gebouwd casco betrof of het opnieuw
opbouwen van een bestaand schip. Het uiterlijk (zie tekening pag. 9)
laat denken dat dit een rondvaartboot zou worden, ondanks dat de
werf zelf dit een veerdienstboot noemde. Gezien één enkele grote
kajuit, de pantry en het toilet was dit schip bedoeld voor langere
verblijven aan boord, terwijl de oversteek over het IJ maar twintig

minuten duurde. Mede gezien de beduidend geringere diepgang
was dit schip mogelijk bedoeld voor de rondvaarten door grachten
en havens, zoals die in 1950 (telefoonvermelding hierboven) zeker
al plaatsvonden. Bekend zijn o.a. de uitstapjes met buurtkinderen
naar Artis, die wijkcentrum De Arend organiseerde. Rederij Boekel leverde het vervoer.
De meting als IJ-tunnel IV vond plaats op 5 juli 1939, nr. 10254.
De maten waren 14,88 x 3,93 x 0,9 meter en de waterverplaatsing
bedroeg 8,458 ton.

Boven: De bouwtekening van wat de IJ-tunnel IV zou moeten worden. Dit schip werd
waarschijnlijk voor rondvaarten en speciale trips ingezet. Het heeft maar één
grote passagierskajuit, een pantry en een toilet. Scheepswerf De Vlijt in Aalsmeer
bouwde het elders gebouwde casco af.
Links: Een IJ-tunnel vaart net het Westerkanaal uit, het IJ op. Op de achtergrond de
(Oude) Houthaven.

9

De geschiedenis van Rederij Boekel

met twee ploegen. Op de steiger aan de Haarlemmerpoort was een
kantoortje waar de hele dag bij toerbeurt een walkapitein aanwezig
was. Die bemoeide zich met het materieel en het vaarschema, dat
door het drukke scheepvaartverkeer in het Westerkanaal en het IJ
nogal eens in de war was. Hij regelde ook de eindafrekening van
de conducteurs. De schippers waren in de regel gepensioneerde of
gesaneerde binnenvaartschippers. De conducteurs waren meestal
jongmaatjes zonder enige maritieme opleiding. Het verloop was
heel groot, ook doordat er wel eens een de laan uitvloog wegens
fraude. De passagiers lieten namelijk hun kaartjes vaak op de zitbanken achter en niet elke conducteur kon de verleiding weerstaan
dat kaartje weer opnieuw te verkopen. De kaartverkoop gebeurde
zodra het schip losgooide. Er werd wel gecontroleerd en altijd bij
verrassing. Midden op het IJ, als de twee veerboten elkaar tegemoet
kwamen, stapte een controleur dan van de ene op de andere over.

Veerdienst
Er werd gevaren in een 20-minutendienst met twee boten tegelijk,
die elkaar steeds midden op het IJ tegenkwamen. Een derde boot
lag stand-by om in te vallen wanneer een der boten panne had, wat
schijnbaar nogal eens gebeurde. Uit de ervaringen van een ex-conducteur weten we dat de Kromhoutmotoren regelmatig warm liepen
of dat de lenspomp uitviel. Een rit heen en weer, een ‘reisje’, duurde
voor een boot dus veertig minuten en dat was inclusief het aanleggen. Gevaren werd van zes uur ‘s morgens tot 12:40 uur ‘s nachts
Boven: De werf Concordia op Oostenburg, Amsterdam.
Rechts: Naamplaat van de bouwer van vele schepen en dekschuiten voor de rederij. Deze
scheepswerf was op Oostenburg (zie foto boven).
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De aanvraag
en de meetbrief
van de IJ-tunnel
I. Het formulier
werd ingevuld
door D.J. Boekel (David Jan
ofwel Daaf).
Hij geeft op
de aanvraag
aan dat het de
bedoeling is de
veerboten met
twee man te
bemannen.
Ondanks dat de
werf op de tekening aangeeft
dat er maximaal
76 passagiers
vervoerd kunnen worden
vraagt Daaf een
meting aan voor
een schip dat tot
100 passagiers
kan vervoeren,
wat overeenkomt met een
laadvermogen
van ±8 ton.

11

De geschiedenis van Rederij Boekel

Behalve aan de eindbestemming Mosplein legde de veerboot tijdens de spits nog bij de NDSM-werf aan en in het Van Hasseltkanaal bij de vuilverbranding en aan steigers bij de diverse bedrijven
die aan het kanaal gevestigd waren, waaronder Fokker.
De indruk bestaat dat Boekel de veerdienst op Noord in nauw overleg met de Gemeente Amsterdam onderhield en er is zelfs sprake
van subsidie. Die zal ook bitter nodig geweest zijn, omdat volgens
insiders buiten de spits maar weinig gebruik gemaakt werd van
het veer. Ook overdag bleven de 20-minutendiensten gehandhaafd.
Dan staken bijvoorbeeld huisvrouwen over naar de dagmarkt op
het Mosplein, omdat in de Jordaan in feite alleen maar weekmarkten waren, ook al waren dat er drie. Of andersom om te winkelen
op de Haarlemmerdijk of -straat of nog verder op de Nieuwendijk.
De weekeinden waren een ander verhaal. ‘s Avonds was er het uitgaanspubliek dat met moeite de laatste boot terug wist te halen.
Voor het varend personeel was dat wel leuk, gezellig publiek en
rijkelijk fooi! Als De Volewijckers op zondag een thuiswedstrijd
speelden was het hek helemaal van de dam. Op de schepen, waar
76 personen op mochten, pasten dan met enig passen en meten
zo’n 100 man. Dan stonden de dekken, waar eigenlijk geen passagier mocht komen, ook vol! Voor de conducteur was er geen doorkomen aan, zodat al die moeite financieel ook nog eens nadelig
voor de rederij was. Bij echt belangrijke wedstrijden werd zelfs een
motordekschuit ingezet, waar zonder enige veiligheidsvoorziening
Boven: De voormalige IJ-tunnel III als rondvaartschip in Rotterdam.
Links: Het interieur van een IJ-tunnel met een onbekende passagier op een der houten,
weinig comfortabele trambanken.
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ook nog eens 100 man op ging. Die werd gekscherend de IJ-tunnel
8 genoemd, of ook wel de Jan-heen-en-weer. In dagblad De Waarheid van 29 december 1949 verscheen een vlammende aanklacht
tegen het vervoer van NDSM-werkers per dekschuit, ook ‘s winters
(zie pag. 14).
Boven: De voormalige IJ-tunnel I werd in 1994 omgebouwd tot plezierjacht. In 1967 was
de veerboot omgebouwd tot sleepboot en in 1994 als zodanig afgedankt.

Wim de Graaf, eigenaar van de voormalige IJ-tunnel I:
Ik kocht het schip in 1994, dat er toen bijlag als een afgedankte sleepboot.
De achterkajuit was er afgebrand en er stond een sleepbeting op het achterdek. Ik heb er samen met mijn vrouw Gineke twaalf jaar aan gewerkt.
Ik heb alles zelf ingetimmerd met oud, hergebruikt hardhout. Het hout
komt van de sloop, maar het ziet er nu als nieuw uit. Het schip is nu helemaal af, maar je blijft altijd bezig.

De veerboten waren niet bepaald comfortabel. Er stonden in de
kajuiten keiharde houten trambanken en er was geen verwarming.
Ook de ventilatie liet te wensen over; als het druk was druppelde
de condens van het onbetimmerde kajuitplafond op de passagiers.
Een beetje vent stond aan dek en als hij de juiste toon wist te treffen kon hij met de schipper nog een aardig gesprek hebben.
De veerdienst van Boekel zou eigenlijk in de vaart blijven tot de
IJ-tunnel gereed was. Die ondervond zoveel vertraging dat de gemeente Amsterdam in 1957 tussen Distelweg en Tasmankade de
gemeentepont in de vaart bracht, die het Boekelveer overbodig
maakte. Dat waren grote ponten, zodat (tot 2007) ook auto’s overgezet konden worden. Boekel deed toen zijn veerdienst en rondvaarten over aan rederij Kooij, die in 1967 de veerboten afdankte
en aan particulieren verkocht. Voor de NDSM bleef Kooij (of was
het de NDSM zelf?) doorgaan met personeelvaarten, met dezelfde
Boekelschepen maar met nieuwe namen: Shipdock. Daarmee was
er een einde gekomen aan het passagiersveer tussen Haarlemmerpoort en Mosplein.
Van de veerdienstboten van Boekel, die door Kooij aan particulieren verkocht werden, zijn er nog een aantal in de vaart, al of
niet verbouwd tot plezierjacht. Enkele eigenaren zijn behulpzaam
geweest met het vergaren van informatie en beeldmateriaal, waarvoor mijn dank.
Beschikt u nog over materiaal dat past in dit artikel?
Mail me a.u.b.
Theo Bakker -2011
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Schandelijke winstmakerij ten koste van arbeidersgezondheid
Bij onweer of storm, bij slagregen, hagel of mist, onder alle weersomstandigheden staan de NDSM-arbeiders op de platte open dekschuiten, die hen naar en van het bedrijf in Amsterdam-Noord
vervoeren, als vee opeengepakt. Aan de reder, de VVD-voorman
Boekel, moeten ze voor het “transport” dan ook nog een gulden
per week betalen! “Hebt U er ook genoeg van?”, vroeg de VVD
bij de laatste verkiezingen. Wel, de NDSM-arbeiders hebben hier
meer dan genoeg van!
Zo luidde het bijschrift bij de foto boven het krantenartikel.
Enkele kreten daaruit:
Huiverend staan ze in deze sombere winterdagen in hun kragen
gedoken, als haringen in een ton.
De vervoerscapaciteit der bootjes wordt vaak ver boven de
verordeningen overschreden.
De NDSM-werker moet voor zijn zuurverdiende gulden een
week lang met zo’n motordekschuit genoegen nemen en een
chronische bronchitis krijgt hij er bij cadeau.
En dat terwijl rederij Boekel toch zo’n trouw adverteerder was voor
De Waarheid. Alle naoorlogse aankondigingen en nieuwjaarsfelicitaties verschenen in De Waarheid, zelfs nog ná de Hongaarse
Opstand. Boekel mocht dan misschien een VVD-er zijn, hij wist
welke kranten zijn klandizie las.
Links: De Waarheid van 29 december 1949 met een aanklacht tegen het onverantwoorde
personeelsvervoer voor de NDSM. Niet alleen de maatschappij kreeg er van langs,
ook rederij Boekel moest het ontgelden. Die had van de “winst” op het personenvervoer een overdekte salonboot gekocht voor rondvaarten, maar liever dan die op
werkdagen in te zetten ter vervanging van de bewuste dekschuit liet zij die comfortabele boot werkeloos voor de wal liggen.
Als u het volledige artikel eens wilt lezen klikt u deze link.
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Opnieuw begonnen en toch gesneuveld
Twee krantenberichten die Rederij Boekel in De Waarheid plaatste
spreken boekdelen over het verloop van de veerdienst. De eerste
advertentie van 23 juni 1945 kondigt de herstart op maandag 25
juni aan. De gehavende boten moeten in allerijl opgeknapt zijn
om ze zo kort na de oorlog alweer ingezet te kunnen worden. Aan
de bestemmingen is nog af te lezen hoeveel tussenstops de veerboten toen nog maakten. Het afzagen van de houten steiger was
nog maar een bescheiden deel van de schade aan de stad. Tussen
de tramrails lagen nog maar weinig houten blokjes en menig leegstaand huis was gestript.
Het tweede bericht kondigt het einde van de veerdienst aan. Omstandig legt de directie uit wat de beweegredenen zijn.
De opening van die IJ-tunnel laat overigens nog tot 30 oktober
1968 op zich wachten. Wat ook opvalt is de tijdspanne van 28 jaar
die de rederij opgeeft. Dat zou betekenen dat de veerdienst al in
1928 van start zou zijn gegaan, terwijl de veerboten pas in 1938 opgeleverd werden. Blijft er toch weer een raadsel om op te lossen...!

Boven: Een bericht in De Waarheid van 4 mei 1956, dat het einde van de veerdienst aankondigt.
Links: Een advertentie in De Waarheid van 23 juni 1945.
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Rondvaarten
Rederij Boekel begon rond 1950 met rondvaarten door de stad en
de haven. De advertentie rechts werd in mei 1950 geplaatst om de
start op 28 mei aan te kondigen. Dat gebeurde vanaf de gebruikelijke
steiger achter de Haarlemmerpoort met twee luxe gesloten boten,
de Uno en de Duo. Welke werf deze beide schepen gebouwd heeft
is nog niet achterhaald. Dat Boekel ze tweedehands heeft gekocht is
niet onwaarschijnlijk.
Toen de rederij 27 mei 1956 met de veerdienst stopte vertrokken
vanaf de steiger achter de Haarlemmerpoort alleen nog rondvaarten.
Het jaar daarop, in 1957, werd de rederij verkocht aan rederij Kooij,
inclusief alle veer- en rondvaartboten. De steiger moest verdwijnen,
zodat Kooij genoodzaakt was een nieuwe steiger te bouwen, die aan
de Nassaukade bij de Overtoom kwam. Speciaal voor toeristen via
de Marnixstraat en Leidsekade kwam er een pontje naar de Nassaukade, precies naast de steiger.

Boven: Rondvaartboot DUO in de Singelgracht voor de brug over de Haarlemmertrekvaart
Links: Rondvaartboot UNO in de Kostverlorenvaart.
Onder: De aankondiging (1950) van de rondvaarten met deze beide rondvaartboten.
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Onder de directie van rederij Kooij legde de rederij
zich, na het opdoeken van het personenveer, uitsluitend toe op rondvaarten. Vanaf de steiger aan
de Nassaukade ondernam Kooij onder de naam
Reederij Boekel jarenlang rondvaarten door de
Amsterdamse grachten en de haven. Dat is al een
tijdje geleden verwaterd, want Rederij Kooij melde
desgevraagd dat met Boekel alleen nog gelegenheidstrips op afspraak te maken zijn.
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menten regelde. De betekenis van Westerkwartier was veel groter
dan alleen voor de Staatsliedenbuurt. De aangrenzende Spaarndammerbuurt, de Frederik Hendrikbuurt, de Planciusbuurt en de
Zeeheldenbuurt genoten volop mee van de veelheid aan activiteiten
voor vooral de jeugd.
De korfbalafdeling, onder voorzitterschap van Daaf J. Boekel, vergaarde grote faam in Nederland door tussen 1925 en 1962 elf keer
het nationaal kampioenschap (KNKB) te winnen. De korfbalvereniging ging in 1990 op in Sporting West, een samengaan waar
ook Landlust, Hespa en TCNH aan deelnamen.
Na honderd jaar buurt- en speeltuinwerk viel in 2008 het doek voor
Het Westerkwartier.
Het Westerkwartier 1908-2008
Het Westerkwartier werd in 1908 opgericht door Piet Boekel, de eigenaar van Rederij Boekel. Het begon als een buurtvereniging met
het oogmerk een speeltuin te stichten, maar ontwikkelde zich tot
een conglomeraat van ontspanningsclubs, met als spil de speeltuin
op het Van Beuningenplein. Clublessen werden in een schoollokaal
gegeven, tot in 1934 het clubhuis tot stand kwam, waarvoor de eerste steen gelegd werd door de zoon van Cor Boekel, Piet (1932).
Cor Boekel was de man (tevens erelid) die van Westerkwartier een
vooruitstrevende vereniging maakte. Bij wie je in de Staatsliedenbuurt ook over de vloer kwam, het ging altijd over de speeltuin of
over het korfbal. De hele familie Boekel werd ingeschakeld bij het
verenigingswerk voor Westerkwartier, zoals Cor, Daaf en Margaretha, die de administratie bijhield en de kaartverkoop bij eveneBoven: Een aantal vaandels van onderafdelingen van Westerkwartier.
Rechts: Westerkwartier scoort tijden de kampioenswedstrijd tegen Olympia in 1930. De
wedstrijd werd gespeeld in de speeltuin van het Westerkwartier op het Van Beuningenplein.
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Links: Het verenigingsorgaan, waaruit
blijkt dat Cor Boekel ook nog lid
van de redactie was. Piet Boekel
is op dat moment 1e commissaris.
Rechts: De tekst op deze steen spreekt
voor zich. Hij werd ingemetseld
in het nieuwgebouwde clubhuis
van Het Westerkwartier. Toen het
clubhuis – in het kader van de
buurtrenovatie – weer afgebroken
werd hebben een aantal leden de
steen veilig gesteld.
Onder: Op deze foto van ná 1934 is het
nieuwe clubhuis gereed.
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De topografische bijzonderheden van Amsterdams ontwikkeling
Middeleeuws Amsterdam
● De cope-ontginning van Amstelland
● Poerte ende Vrihede van Amstelredamme
● De eerste 300 jaar in het bestaan van Amsterdam
● Stadspoorten op de Nieuwendijk
● Is de Nieuwezijds wel gegraven?
● De kop van de Nieuwendijk, een 14e-eeuwse stadsuitbreiding
● De Boerenwetering en zijn loop door Amsterdam
● Hoe oud is het Damrak als kade langs de Amstel?
● Middeleeuwse kloosters van Amsterdam
● Het Sint Anthonius gasthuis (Leprozenhuis)
* Het Leprozenhuis te Amsterdam, I. H. van Eeghen 1955
● Het Kartuizerklooster Sint Andries ter Zaliger Haven
● In den Uutersten Nesse bider Amstel; Binnengasthuis
● De metamorfose van die Plaetse tot de Dam
● Amsterdam, van Heren, van bisschoppen en van graven
● Amsterdam, van Hoeken en Kabeljauwen
● Pacificatie, Satisfactie & Alteratie
● Het Papeneiland
Amsterdams nijverheid, handel en transport
● Markten van Amsterdam (locaties door de eeuwen gevolgd)
* Botermarkt en Kaasplein, Dr. A. Halberstadt 1910
● Beurtvaarders, trekschuiten en overzetveren
● Middeleeuwse bierbrouwerijen in Amsterdam
● Vroege industriegebieden: Stadsrietlanden, Zaagmolensloot,
Mennonietensloot, Overtoomsevaart, Kwakerspoel en Zaagmolenbuurt
* Molens in Stadsrietlanden, Mr. J. H. van den Hoek Ostende
* Het einde van de korenmolens op de bolwerken aan de Singelgracht, Mr. J. H. van den Hoek Ostende, 1972
* Precario en Windgeld, Mr. J. H. van den Hoek Ostende, 1969
● Geschiedenis van Rederij J. H. Bergmann
● Geschiedenis van Rederij Boekel
● Geschiedenis van het Leidseplein en Hirsch & Cie
● De geschiedenis van de Haarlemse tram (NZH)
● De geschiedenis van de Waterlandse tram (NHTM)
● Straattypen en standwerkers
● Straathandel
● Stadschroniqueurs in de 17e en 18e eeuw
● Topografische tekenaars in Amsterdam

Domei n

○ = elders in de lijst ook al genoemd * = ondersteunend artikel van andere auteur

● Topografische fotografen in Amsterdam
● Amsterdamse architecten

● Wereldtentoonstelling van 1883
● Samuel Sarphati, visionair en entrepreneur

●
●
●
●
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Casino, Musis Sacrum en Huize Bob
Van Liesveldsche Bijbel tot Beursplein 5: Bible Hotel
Brouwerij De Hooiberg & Die Port van Cleve
Nederlandsche Scheepbouw Maatschappij

Amsterdam havenstad
● Zeehaven in beweging, alle locaties tot WOII
○ Westelijke eilanden Bickers-, Prinsen- & Realeneiland
* Opkomst der Amsterdamse haven, W. H. M. de Fremery
* Geschiedenis Amsterdamse scheepsbouw, Dr. L.van Nierop
● Van Petroleumhaven tot grootste benzinehaven ter wereld
Stadsuitleg 1578-1596
● De Eerste en Tweede Uitleg 1578-1596
● Rembrandtplein, metamorfose van een onbedoeld plein
● Vlooienburg & Zwanenburg
● De Haarlemmerbuurt, verdeeld over 2e en 3e Uitleg
● De eerste Joodse gemeenten en hun synagogen
Stadsuitleg 1609-1700
● De Derde en Vierde Uitleg 1609-1700
● Die Verheelinghe; geschiedenis van de Leidsegracht
● De Amsterdamse schans en bolwerken
● De Trapjesschans, een nijver stukje Schans
● Westelijke eilanden Bickers-, Prinsen- & Realeneiland
● De vijf grote wagenpleinen
● Het ontstaan van de Jordaan
● Gangen en hoven van de Jordaan
● De vertraagde bebouwing van de Driehoekstraat
● De Plantage, een geslaagde mislukking
● Amstelkerk, noodgebouw met eeuwigheidswaarde
Stadsuitleg 1877-1921
● Annexaties 1877-1921
● Stadsontwikkeling en de politiek
● Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt
● Van Smalle Pad tot Planciusstraat
● Het Museumkwartier en de Waskaarsenfabriek
● Stads- en Godshuispolder, een stukje Amsterdam in de polder

● De Da Costabuurt en de Réveilbeweging, Ria Scharn
* Westerplantsoen in de Zeeheldenbuurt, A.. Huyser
* De wet kent geen steden, Drs. J. P. Janse, 1992
(annexatie Nieuwer-Amstel)
* Dorpse straten in de stad, Ph. Spangenberg 1995-1996
Amsterdam-Noord
● Volewijckslanden en Buiksloterham, de ruggegraat van Noord
○ De geschiedenis van de Waterlandse tram
* Industrie Buiksloterham door Wim Huissen
* ENTOS door Wim Huissen
* ELTA door Wim Huisen
○ Nederlandsche Scheepbouw Maatschappij
Verkeersdoorbraken
● Damstraat-Paleisstraat 1865-1914
● Raadhuisstraat 1894-1897
● Vijzelstraat 1917-1935
● Weesperstraat 1959-1969; de Wibaut-as
Amsterdam en het water
● Amsterdams Waterstaat
● Raadselachtige waterwerken
● Sluizen, keringen en duikers in Amsterdam
● Donkeresluis
● Stadsuitleg en de omringende waterschappen en gemeenten
● ‘t IJ, van getijdekreek via waterwolf tot droogmakerij
● Van open havenfront tot Open Havenfront
● De geschiedenis van de Kostverlorenwetering en de overtoom
● Aanloop tot het Noordzeekanaal, Amsterdam op z’n smalst
● Hoe komt de Mirakelbrug aan z’n naam?
Diversen
● Pakhuis Oostenburg, Fons Baede
● Nieuwe Doelenstraat, Robert Raat
● Regeringsjubileum 1874 Willem III, Paul Graalman
Jaarboeken, enzovoort
● Index quizpagina’s 2014 en later, kleinere onderwerpen
● Jaarboek 2015, 50 opstellen over Amsterdamse items
● Jaarboek 2016, 11 opstellen, idem
● Jaarboek 2017, 6 opstellen, idem
● Jaarboek 2018, 8 opstellen, idem
● Jaarboek 2019, 8 opstellen. idem

