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Vervalste afbeelding van melkschuit duikt op in Stadsarchief
In de collectie prentbriefkaarten van het
Stadsarchief in Amsterdam is een bijzondere
prentbriefkaart opgedoken. Op dit drukwerkje uit
circa 1900 is een melkschuit te zien terwijl het
scheepje op de Amstel lijkt te varen. Om diverse
redenen trok deze kaart onze aandacht. Het vaarwater is ongebruikelijk voor een melkschuit uit
Waterland. De melk werd altijd bij de melkmarkten afgeleverd. Rond 1900 lagen de twee Amsterdamse melkmarkten aan de Prins Hendrikkade.
Dat een melkschuit, om wat voor reden dan ook,
zover van het IJ zou varen wekte bij ons verbazing. Nadat we de prentbriefkaart zorgvuldig
hadden bestudeerd kwam de aap uit de mouw.
Het gaat om een vroege vorm van fotoshoppen.

De melkschuit is ergens anders gefotografeerd,
maar later in de voorgrond van deze foto gemonteerd. Het water van de Amstel met het Amstelhotel op de achtergrond is wel een beetje saai.
Men vond daarom een melkschuit aan de voorgrond wel een fijne, authentieke Hollandse sfeer
geven. Dat de montage nog al knullig is uitgevoerd blijkt bijvoorbeeld uit het roeien, zonder
dat de boot vooruit komt; een boeggolf bij de
voorsteven ontbreekt en een kielzog zien we ook
niet. De merkwaardige blokken hout in de tros
om de voorsteven zijn ook het gevolg van slordig
knip en plakwerk. Toch zijn we blij met weer een
waardevolle afbeelding van ons scheepstype.
Foto’s van melkschuiten zijn zeldzaam!
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De verkoop van scheepsparten
van de replica melkschuit loopt
gestaag. Inmiddels is bijna de
helft van het benodigde kapitaal
bijeengebracht. Als u nog geen
scheepspart heeft, dan kunt u er
nu nog een aanschaffen.
Download de aanbiedingsfolder
op www.waterlandsemelkschuit.nl.
Met de aankoop van een part
steunt u de bouw van de eerste
Waterlandse melkschuit sinds
meer dan honderd jaar. Aan het
bezit van een scheepspart zijn bijzondere voorrechten verbonden,
zoals een hele of een halve dag

Maar nog veel
euro’s nodig om
het hele project
te realiseren
varen met uw familie, vrienden of
collega’s.
Toch starten we binnenkort met
de bouw. Ondertussen gaat de
verkoop van de parten natuurlijk
door tot we alle benodigde euro’s
hebben mogen bijschrijven. Voor
de bouw van het vaartuig hebben
we voldoende kapitaal, maar de
uitrusting van de melkschuit ontbreekt nog, want zeilen, veiligLees verder op pagina 2
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Reconstructies in
drie dimensies.
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heidsmiddelen, een hulpmotor, een
goede dektent etc. etc., het is allemaal
nodig om de komende jaren de
Waterlandse melkschuit in de vaart te
brengen en te houden. Wellicht een idee
voor sponsoring in natura?
BEDRIJVEN
Ook aan bedrijven en instellingen kunnen wij interressante aanbiedingen
doen. Denk aan de inzet van de melkschuit in het kader van relatiemarketing,
personeelsuitjes, trainingsdagen, reclamecampagnes enzovoort. Vooral voor
bedrijven uit Amsterdam-Noord en
Waterland kan de inzet van de melkschuit een interressante en sympathieke
spin-off opleveren.

Visualisaties: Earik Wiersma,
Maritime Identity, 2012

De historicus Gerrit Schutte was de eerste die
in de afgelopen jaren aandacht had voor de
verdwenenen Waterlandse melkschuiten. In
zijn lijvige proefschrift over houten bedrijfsvaartuigen in Nederland noemt hij de schepen nog Zaanse of Waterlandse boeiers. De
naam boeier werd voornamelijk in Oostzaan
en Landsmeer gebruikt. In Amsterdam en de
rest van Waterland sprak men eeuwen lang
over melkschuiten, vandaar dat wij voor die
naam kiezen. Inmiddels heeft Schutten twee
sets tekeningen gemaakt van deze schepen,
waarbij hij zich baseerde op de algemeen
gehanteerde scheepsbouwmethoden in

Martijn van Schaik maakt
het definitieve ontwerp

moet worden vastgelegd, vòòr dat de bouwer
aan de slag kan. De tekeningen van Earik
Wiersma laten zelfs toe dat we het model van
Schutten kunnen vergelijken met melkschuiten op de schaars bekende foto’s. Dan
valt op dat de reconstructie van Schutten nog
enige kleine aanpassingen nodig heeft. Zo
blijkt dat voor en achterkant net iets meer
oplopen ten opzichte van het midden van de
boot. Om die reden heeft het bestuur van de
stichting gevraagd of de bekende ontwerper
van zeilende rond- en platbodems Martijn
van Schaik een definitief ontwerp wil maken
op basis van alle nu bekende gegevens. Ook
zal hij een stabiliteitsberekening maken,
zodat we in de toekomst veilig zullen kunnen varen.

Noord-Holland voor dergelijke platbodems.
Voor de verhoudingen gebruikte hij vooral
enkele oude foto‘s. Originele tekeningen
bestaan niet van Waterlandse melkschuiten,
ze werden vroeger ‘op het oog’ gebouwd.
De reconstructie tekeningen van Schutten
zijn door Earik Wiersma van Maritime Identity
omgezet in een digitale versie. Dat heeft als
voordeel dat je het schip ook onder allerlei
verschillende hoeken kunt bekijken alsof het
er al is. Voor het bestuur van de stichting
zijn deze tekeningen een waardevolle aanvulling op de kennis die we hadden door het
onderzoek van Schutten. Nu we besloten
hebben om het schip ook werkelijk te gaan
bouwen komen we in een laatste devinitieve
fase. De vorm van het uiteindelijke schip
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Een bom uit
Oostzaan.

De melk uit Waterland werd vervoerd in houten vaten die een bijzondere vorm hadden.
Tot het einde van de negentiende eeuw werden deze vaten gebruikt. In zijn boek Het
Melkwinningsgebied van Amsterdam heeft B.
Tosseram het over: ‘... melk in grote vaten,
bommen genaamd die 50 à 60 liter melk
bevatten.’ In de collectie van de
Oudheidkamer Oostzaan bevindt zich er nog
zo’n bom. Die heeft een houten deksel dat
half opengeklapt kan worden. De bovenkant
van de bom is smaller dan de onderkant. Het
voordeel van deze bijzondere vorm lijkt, dat
tijdens transport het meeste gewicht onder in
het vat zat, wat een gunstig effect had op de
stabiliteit van de boot. Wellicht zijn er nog
meer redenen waarom een melkvat deze
vorm had. Als u er meer over weet, dan
horen wij dat graag. Er zijn nog sporen van
een blauwe beschildering te zien. Ook over
die kleur willen we graag meer weten. Drie
stevige ijzeren ringen houden de eiken duigen bijeen. Van deze bom zullen we waarschijnlijk een aantal kopieën laten maken om
aan boord te gebruiken.
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