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Melkmarkt in collectie
Amsterdam Museum

Afgelopen zomer, vlak na de doop van
de Jacob van Zalinge werd ik benaderd
door het Amsterdam Museum. Of ik
misschien wat meer kon vertellen over
een schilderij uit hun verzameling.
Onderstaand mijn antwoord dat op de
site van het museum verscheen.
Dit schilderij uit 1881 van Petrus Tetar van
Elven toont de melkmarkt aan de Prins
Hendrikkade, waar de Waterlandse melkschuiten uit Ransdorp en Zunderdorp
afmeerden. De melkmarkt lag tegenover de
Sint Nicolaaskerk, die in 1881 echter nog niet
gebouwd was. Op de achtergrond zien we de
ingang van het Damrak en de Ronde
Lees verder op pagina 2
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Het schilderij van Tetar van Elven uit de
collectie van het Amsterdam Museum werd in
1881 geschilderd.

Nog 15.000 euro te gaan
Op 6 september werd de Jacob van
Zalinge gedoopt. Het was een feestelijk moment. De melkschuit ziet er
prachtig uit en bouwers en bestuur
ontvingen veel complimenten.
Helaas zijn we er nog niet, want nog
steeds ontbreekt het geld om het
project af te ronden. Er moet nog
een motor komen, zeilen, een op
maat gemaakt dekzeil en een goede
veiligheidsuitrusting. Helpt u mee?
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Schenken aan
de melkschuit
is voordelig
125% aftrek
inkomstenbelasting voor
donaties
De belastingdienst heeft de
Stichting de Waterlandse
Melkschuit de hoogste status
gegeven, namelijk ANBI-cultureel,
we zijn een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent 125 %
aftrek op de inkomstenbelasting bij
schenkingen. Alle donaties vanaf
1 januari 2012 aan de stichting vallen onder deze regeling.
Er zijn verschillende manieren om
onze Jacob van Zalinge te steunen.
Een willekeurig bedrag is natuurlijk
altijd welkom, maar er zijn ook
scheepsparten te koop. Deze parten worden fiscaal als schenking
beschouwd.
Er zijn parten van 50, 500 en 1000
euro. De 50 euro parten geven bijvoorbeeld recht op het meevaren
gedurende een dagdeel met de
Waterlandse melkschuit. De parten
zijn te bestellen door 50, 500 of
1000 euro over te maken op de
bankrekening van de stichting.
Rekening 14.98.13.929, t.n.v.
Stichting de Waterlandse
Melkschuit, Amsterdam.Vergeet u
niet om uw postadres op te geven
bij de overschrijving?
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Lutherse kerk. Op de kade staan melkventers
klaar om de melk naar de wijken te brengen,
waar de zuivel aan de deur werd verkocht.
We zien zelfs nog een man met een juk staan
wachten. Op die manier werd de melk eeuwenlang door de Waterlandse boeren zelf
verkocht in Amsterdam. Die verkoop leverde
meer op dan wanneer er boter of kaas van de
melk werd gemaakt. De betrekkelijk korte
afstand tot de stad vanuit de dorpen
Oostzaan, Landsmeer, Broek in Waterland,
Watergang, Zunderdorp en Ransdorp leidde

er toe dat juist het zuidelijke deel van
Waterland profiteerde van de afzet van zuivel
in Amsterdam. Opvallend op het schilderij
zijn ook de zogenaamde bommen; zware
houten melkvaten die aan de onderzijde breder waren dan aan de bovenkant. Ze waren
voorzien van een houten deksel die uit twee
helften bestond en door een scharnier waren
verbonden, zodat het melkvat half geopend
kon worden. De bommen werden in de laatste jaren van de negentiende eeuw langzaamerhand vervangen door metalen melkbussen, maar in 1881 zien we ze nog niet.
De masten van de melkschuiten zijn plat
gelegd en de zeilen zijn rond de masten
gerold. Deze eenvoudige, maar doelmatige
tuigage bleef drie eeuwen lang onveranderd.
De melkschuiten werden bijvoorkeur
gezeild, zeker op het IJ, omdat zeilen in de
regel sneller gaat dan roeien. Binnen de
bebouwing van de stad kon er niet meer
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worden gezeild. Ook vanwege de bruggen
die gepasseerd moesten worden, was het
strijken van de tuigage noodzakelijk. De
melkschuiten uit het westen van Waterland
gebruikten het stuk Prins Hendrikkade tussen de Martelaarsgracht en het Singel, maar
zouden na 1885 snel verdwijnen uit het
stadsbeeld. Hun taak werd overgenomen
door stoomboten die zowel uit Landsmeer
als uit Oostzaan werden ingezet als beurtschepen op Amsterdam. Zij namen naast
passagiers en andere vracht ook de melk mee.
Dat gold tevens voor de stoomboten uit
Purmerend die de melk uit Ilpendam en

Watergang onderweg oppikten. De
Zunderdorpers en Ransdorpers bleven nog
tot na 1900 met melkschuiten varen. Dat
werd veroorzaakt door het feit dat de verbinding met het IJ voor hen veel langer was en
er geen alternatief bestond. Pas na ongeveer
1905 gaan de boeren uit deze twee dorpen
hun melk met hondenkarren en paard-enwagen naar de stad brengen, waarbij ze
gebruik maakten van de gemeentelijke
stoomponten. De laatste melkschuit uit
Ransdorp werd in 1909 bij opbod verkocht
voor 50 gulden en gesloopt. Door hun bijzondere tuigage met twee masten waren de
melkschuiten een kenmerkende verschijning
op het IJ. De geschiedschrijver Jan Wagenaar
beschreef de vele melkschuiten op het IJ al:
Melk (...) wordt met een veelheid van Schuitjes
overgevoerd; ’t welk des Morgens, bij hunne Komst
en ’s Avonds bij hun vertrek, een aangenaam
Gezigt van kleine Zeiltjes op het IJ geeft

De tweede druk van
het boek over de
Waterlandse melkschuit is verschenen.
Dit boek, geschreven door
Anton Wegman, vertelt de
geschiedenis van dit bijzondere
vaartuig dat voor de economie
van Waterland zo belangijk is
was.
Ook wordt duidelijk hoe belangrijk de verkoop van melk aan
Amsterdam was en hoe de zuivelboeren werkten.
Zo wordt het meer dan een
verzameling feiten over een
verdwenen scheepstype, maar
een samenhangend verhaal over
productie, transport en verkoop
van zuivel.
De schrijver heeft tientallen
afbeeldingen in kleur verzameld
en geeft daar in uitgebreide bijschriften veel uitleg bij.
Een ideaal boek om cadeau te
geven of te krijgen voor iedereen
die belangstelling heeft voor de
lokale geschiedenis van
Waterland en Amsterdam. Ook
voor liefhebbers van varend erfgoed is het een prachtig bezit.
De opbrengst gaat geheel naar
het replica-project.
Het boek is te bestellen door
14,95 + 4,- verzendkosten over te
maken op rekening
14.98.13.929 van Stichting de
Waterlandse Melkschuit te
Amsterdam.
Vergeet vooral niet om uw adres
op de betaling te vermelden.
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