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In de eerste eeuwen na droogmaking pachtten de meeste boeren hun boerderij en land van ‘stadse’ 
grondeigenaren. Al snel specialiseerden zij zich in de melkveehouderij en het vetweiden van ossen voor 
de slacht. De nieuwe bedrijven bleken zeer succesvol. Na het midden van de achttiende eeuw kwam steeds 
meer land in handen van de boeren zelf. Er ontstond geleidelijk een nieuwe elite in de polder van grote, 
welgestelde herenboeren, die ook in de nieuw opgerichte boerenorganisaties een vooraanstaande rol 
speelden. Internationalisering van de handel, technische innovatie en schaalvergroting brachten in de 
laatste honderdtwintig jaar voor de boeren opnieuw grote veranderingen. 

Gouden grond
Toen de Beemster in 1612 werd verkaveld, was het nieuwe land nog een grote modderpoel. De klei was nog ‘brak 

van baren’, zoals Joost van den Vondel naderhand dichtte.1 Maar het was wel een modderpoel waarvan de inves

teerders grote verwachtingen hadden. De voedselprijzen waren in de voorafgaande eeuw bijna voortdurend 

gestegen en daarmee ook de prijzen van landbouwgrond. In de octrooiaanvraag noemden de bedijkers vooral de 

mogelijkheden om ‘kool en lijnzaad en andere vruchten’ te telen en de behoefte aan weidegrond voor het groeiend 

aantal ossen dat ‘van jaar tot jaar alhier doorgaans worden geweid’.2 Veel boeren maakten hoge kosten om van 

onvruchtbare, dorre of te natte grond percelen akkerland en weiland te maken, zo schreven de octrooiaanvragers. 

Bovendien vertrokken volgens hen jaarlijks Hollandse boeren naar Frankrijk, Engeland, ‘Ostland’ (de Baltische 

kust) en elders om land en werk te zoeken. Dankzij het nieuwe, drooggemaakte land zouden zij in Holland 

kunnen blijven boeren.

 Als we Jan Adriaansz Leeghwater mogen geloven was de Beemster vanaf de eerste dag louter een land van melk 

en honing. In 1641 schreef hij terugblikkend over het grote succes van de droogmaking: 

My is verhaalt van Dirk van Os, die ’t my ook schriftelyk heeft behandigt, dat hy op zyn eigen land in de Beemster, met 

zyn broeder Hendrik van Os, het eerste jaar doen de voorsz. Beemster droog geworden was, geteelt en gewonnen hadde 

7753 zakken Coolzaat, als mede Raapzaat, behalven nog veel meer andere granen, zo van Tarwe, Garst en Haver die 

mede in overvloet op hare landen gewassen waren. Nog een zekere memorie, dat de zone van Dirk van Os, te weten 

Françoys van Os, my zelver verhaalt heeft, dat hy op een telinge in de Beemster gewonnen hadden op 400 Rynlandsche 

Roeden Lands, drie gemeene lasten Haver, dat is 108 zakken. Voornamelyk dat het gewas van ’t Coolzaat, ’t eerste 

jaar zo veel en overvloedig in de Beemster gewassen was, datter geprezumeert werde dat alle de Olymolens in Noord 

Holland, in dien tijd, wel een jaar lank daar op mogten gaande blyven, ende genoeg hadden om te werken.3

 

Meer nog dan de bescheiden verwachtingen in de octrooiaanvraag roept dit een beeld op van onafzienbare velden 

oliezaden en wuivend graan.

 Ongetwijfeld bleek al snel de goede vruchtbaarheid van de Beemstergrond. Direct na de inpoldering is de 

grond op zijn vruchtbaarst. Ook bij de inpolderingen in de twintigste eeuw bleek koolzaad nog altijd het meest 

aangewezen gewas om de bodem goed te zetten. Maar al snel bleken er ook problemen. De maalcapaciteit van de 
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Land en vee
Jacobus Bouman, de negentiendeeeuwse geschiedschrijver van de Beemster, weet te melden dat in 1632 20% 

van de Beemster grond gebruikt werd als bouwland, en driekwart als weide en hooiland. De veestapel telde 

volgens hem toen 4.000 volwassen runderen en 2.000 stuks jongvee. Daarnaast waren er 5.000 schapen en 3.000 

varkens en andere beesten.7 

 Volgens gegevens van dezelfde schrijver was de situatie tien jaar later al vrij ingrijpend veranderd. In de 

tussentijd zou de hoeveelheid bouwland met meer dan tweederde zijn ingekrompen (nog maar circa 6,5 % van 

alle grond), ten gunste van het wei en hooiland. Op dat grasland liepen nu naast 1.000 ossen 4.000 melkkoeien 

en 1.000 stuks jonge runderen. De 5.000 schapen uit 1632 waren inmiddels 4.000 schapen en 3.000 lammeren 

geworden. Het aantal varkens bedroeg 2.000.8 Dat het de veehouders in de polder voor de wind ging, blijkt ook 

uit een maatregel van het stadsbestuur van Purmerend. De Beemster boeren brachten daar een groot deel van 

hun vee en zuivel ter markt. De Purmerenders zagen zich in 1641 vanwege de groeiende aanvoer genoodzaakt 

de marktplaatsen in de stad te reorganiseren om meer ruimte voor zowel de vee als de kaasmarkt te creëren.9 

Het aantal melkkoeien dat Bouman in 1645 telt, komt redelijk overeen met het aantal dat in zijn eigen tijd, rond 

1850, gangbaar was. Drie eeuwen lang was dat min of meer de vaste bezetting van de Beemster. 

 Het doorsnee boerenbedrijf van 20 morgen land (17 hectare) in de polder bestond waarschijnlijk uit zo’n 16 

tot 17 melkkoeien. Dat was ook het aantal dat de doopsgezinde Beemster predikant Jan Hartog in 1800 opgaf 

bij het eerste nationale landbouwonderzoek.10

 Het aantal schapen was in de zeventiende eeuw nog aanzienlijk geringer dan in Boumans tijd. Varkens telde de 

polder daarentegen toentertijd wat meer. Het aantal paarden was tussen 1632 en 1645 volgens Bouman gedaald 

van 500 naar 400. Dat lijkt een logisch gevolg van de afname van de hoeveelheid bouwland.

molens was niet groot genoeg en met de aanleg van wegen en afscheidingssloten was het nog jaren modderen. 

Voor blijvende akkerbouw bleken grote delen van de polder te nat. Het ploegen van de nieuwe grond zorgde 

bovendien voor een snelle inklinking en dus daling van de bodem, waardoor de waterafvoer verder verslechterde. 

In een verzoek om verlenging van de vrijstelling van het hoorngeld (een belasting op rundvee) klaagde het 

polderbestuur dat het wel vier of vijf jaar had geduurd voor de landerijen behoorlijk met afwateringssloten 

waren omgeven, en dat er dus pas vanaf 1617 kon worden gesproken van echt droog land.4 Die jeremiade was 

natuurlijk bedoeld om nogmaals tien jaar vrijstelling van belasting te krijgen, maar een grond van waarheid zal 

het wel hebben gehad. 

 Voor één van de grootste investeerders, Willem Usselincx, waren de aanloopproblemen in elk geval te groot. 

Bij de verkaveling was hij goed voor zo’n veertig kavels, bij elkaar bijna 400 morgen (340 hectare). Direct na de 

verdeling kocht hij er van medeingelanden enthousiast ruim 100 morgen bij en investeerde royaal in vee. Hij 

droomde van een volksplanting van kolonisten. Maar al na vier jaar bleek hij zich vertild te hebben aan het 

avontuur. In 1616 ging hij failliet en verloor een groot vermogen aan zijn polderdroom.5 

Eén van de vroegste landeigenaren in de Beemster van 

wie we iets meer weten is Andries van der Muelen, heer 

van Nieuwkoop, een Utrechts regent die in de jaren 1620 

twee grote en twee kleinere kavels land bezat. Een van 

de twee grotere kavels, Binnenkavel 45 aan de Jisperweg, 

verhuurde hij in 1622 voor 20 gulden per morgen aan Jan 

Teunisz Dol om ‘alles met ossen te beweyden’, zo blijkt 

uit een rommelig opschrijfboekje met aantekeningen 

van allerlei aard.6 Een jaar later had hij op dat land een 

andere pachter, Jan Vogel, die ook ossen hield, tegen een 

pacht van 22 gulden per morgen. In 1625 nam Jans broer 

Loth Vogel de pacht over, met een contract voor vijf jaar. 

Daarbij liep de pachtsom jaarlijks op, tot 29 gulden per 

morgen in 1629. 

In 1627 sprak Loth Vogel met Van der Muelen af dat hij 

twee jaar lang de ‘vijf bovenste margens’ van de kavel 

met ‘somervruchten’ mocht bezaaien ‘mits gevende 

verbeteringe’. Waarschijnlijk had het land veel last 

van unjer, een hardnekkig onkruid (ook bekend als 

heermoes of ‘akkerpest’), dat voor koeien giftig is. 

Het tijdelijk beploegen en inzaaien van zulk land gold 

eeuwenlang als een beproefde remedie om het onkruid 

te bestrijden. Mogelijk was de kwaal in de eerste 

graslanden nogal groot, door de vele sporen van moeras- 

en waterplanten waarmee de grond verzadigd was. 

Voordat Vogel zijn contract had uitgediend, droeg hij de 

pacht echter alweer over aan een zekere Dirrick Hem, 

die zijn voorganger 70 gulden vergoedde voor de kosten 

van de ‘beteringe’ van het land. De snelle wisseling van 

huurders was kennelijk een gegeven in de begintijd. Bij 

de andere kavels wisselde Van der Muelen eveneens 

noodgedwongen nog al eens van pachter. Ook die kavels 

verhuurde hij in hoofdzaak als weide- of hooiland. 

Op zijn andere grote kavel (Arenbergerkavel 9 aan de 

Middenweg) kreeg Van der Muelen in 1626 te maken met 

een nieuwe pachter, Jan van Backum, die al snel niet aan 

zijn pachtverplichtingen kon voldoen. Het werd een lang 

verhaal, dat drie jaar duurde. In 1627 liet Van der Muelen 

Het verpachtersboekje van Andries van der Meulen

zich onder andere afbetalen met ‘4 keezen van 46 pond’ 

en ‘een kinneken boter’. Een jaar later gingen er ‘6 

keezen van 74 pond’ naar Utrecht. Maar in 1629 stond na 

beëindiging van het contract nog ruim een jaar huur van 

659 gulden open.
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Jacobus Bouman (1799-1877), was in 1850 één van de 

weinige boeren die op zijn boerderij ‘Het Rijperwapen’ 

een studeerkamer en een grote bibliotheek met boeken 

had. Hij speelde fluit en viool, deed zijn leven lang 

weer kundige waarnemingen, had belangstelling voor 

taal kunde en was een enthousiast gelegenheidsdichter. 

Vrij wel alles had hij zichzelf geleerd, want veel meer 

opleiding dan de polderschool van meester Kals had hij 

niet gehad.

Vanwege de geboorte van een misvormd kalf kreeg 

hij contact met dr. Alexander Numan, de directeur 

van de Veeartsenijkundige School in Utrecht, die 

hem uitnodigde om over diverse landbouwkundige 

onderwerpen te publiceren, waaronder de schapenteelt.

Toch was hij niet alleen studeerkamergeleerde, 

want ook voor de belangen van de gemeenschap en 

zijn collega-boeren stond hij vooraan. In vrijwel elk 

bestuur in de Beemster blies hij zijn partij mee; in het 

polderbestuur, het kerkbestuur, de gemeenteraad en het 

bestuur van de Vereeniging tot ’t Nut van het Algemeen. 

En nadat de boeren weer eens geplaagd werden door 

Opnieuw foto graveren (nieuwe foto’s volgen)

veeziekten was hij in 1840 de motor achter het Beemster 

Veefonds, waarin hij zijn collega’s organiseerde om 

zich tegen dergelijke stroppen onderling te verzekeren. 

Boerenorganisaties en belangenbehartiging van de 

boerenstand bestonden nog niet in die tijd. In 1846 

plaatste Bouman in het Handelsblad een oproep 

om daar landelijk iets aan te doen. Het bracht hem 

in contact met grootgrondbezitter jhr.mr. Hendrik 

Hoeufft van Velsen, die zijn netwerk van mede-

grootgrondbezitters voor het idee wist te interesseren. 

Zo ontstond in 1848 de Hollandsche Maatschappij van 

Landbouw, als oudste landbouworganisatie in ons land. 

De adellijke elite ging min of meer met de eer strijken, 

maar Jacobus Bouman kreeg als enige echte boer, en 

nog wel een pachtboer, zitting in het hoofdbestuur.

Bouman was toen pachter van een fors bedrijf van 47 

morgen (42 hectare). Tien jaar later deed hij dit bedrijf 

grotendeels over aan zijn schoonzoon om zich vrijwel 

geheel aan zijn schrijverij en de boerenzaak te wijden, 

naast de zorg voor zijn verstandelijk gehandicapte zoon. 

Naast het grote geschiedwerk over de Beemster dat hij 

in 1857 publiceerde, was hij vaste correspondent van 

onder meer de Landbouwcourant en de Purmerender 

Courant. Volgens zijn eigen telling had hij 314 gedrukte 

publicaties op zijn naam, nog los van de vele schriftjes 

met handgeschreven aantekeningen waaronder zijn 

onuitgegeven levensverhaal ‘Zestig jaren op het land’. 11

Jacobus Bouman, boerenvoorman en geleerde
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werken, maar het leverde meer op. Aan koeien die geen melk meer gaven of kalveren die overbodig waren, kon 

bovendien een aardig centje bij de slager worden verdiend. 

Goede en slechte tijden
Het grootste deel van de Beemster was bij de bedijking verdeeld in kavels met de standaardmaat van 20 morgen 

(17 hectare). Die maat was radicaal anders dan de bedrijfsgrootte op het omliggende platteland. De helft 

daarvan gold daar al als een groot bedrijf, en veel bedrijfjes werden door vererving vaak alleen maar kleiner  

in omvang. 

 Het nieuwe boerenbedrijf in de droogmakerijen was een groot succes. Dat lag mede aan de groeiende vraag 

naar landbouwproducten in de eerste helft van de zeventiende eeuw, door de snelle groei van de steden en de 

succesvolle handel. De kaas uit de Beemster werd naar heel Europa verscheept, maar vooral naar Frankrijk  

en Portugal. Hetzelfde gold voor het Hollandse ossenvlees dat vóór de Tachtigjarige Oorlog traditioneel zijn weg 

vond naar de steden in Brabant en Vlaanderen. In de zeventiende eeuw werden de Hollandse steden en VOC de 

belangrijkste klanten. De Amsterdamse Kamer (kantoor) van de  voc alleen al kocht jaarlijks tweeduizend ossen. 

Als gevolg van de groeiende vraag naar zuivelproducten en vlees stegen de pachtprijzen voor de grond in de 

Beemster aanvankelijk bijna van jaar tot jaar. We zagen dat al bij de verpachtingen van Van der Muelen (zie 

tekstkader p. ##). Het blijkt ook uit de pachtsommen die de stad Purmerend voor haar kavels rekende. Ook die 

stegen van 20 à 25 gulden per morgen per jaar omstreeks 1625 tot het dubbele rond 1650.15 

 Leeghwater berekende in 1641 de totale jaarlijkse pachtopbrengst van de Beemster op een kwart miljoen 

gulden, hetgeen bij bovenstaande pachtprijzen geen overdrijving lijkt. ‘De room en boterbron quam uit haar 

borsten springen’, dichtte Vondel destijds enthousiast over Beemsters Lusthof.

Vette ossen 
Het weiden van ossen voor de slacht was in de begindagen van de Beemster wijdverbreid. De vraag naar ossenvlees 

was groot en de activiteit leende zich bij uitstek voor landeigenaren die weinig in arbeid wilden investeren. De 

beesten aten zich vet zonder al te veel dagelijkse verzorging. ’s Winters hadden ze ook geen stalruimte en hooi 

nodig, want voor die tijd belandden ze al bij de slager. Het opkweken van stierkalveren tot volwassen os was het 

werk van Deense boeren, bij wie de Beemster grondeigenaren het ‘halffabrikaat’ aankochten.

 De stroom jonge ossen die jaarlijks uit Denemarken naar NoordHolland werd gehaald om in de zomer slachtrijp 

te maken, was in de zeventiende eeuw gigantisch. In 1624 werden in het voorjaar 11.767 van dergelijke dieren in 

de haven van Enkhuizen gelost, meer dan honderd schepen vol.12 Daarnaast kwamen elk voorjaar duizenden 

ossen in kuddes lopend door NoordDuitsland om bij Blokzijl de Zuiderzee te worden overgezet. 

 Een van de landeigenaren in de Beemster die zich intensief met deze ‘vetweiderij’ inliet was Joseph Deutz, 

die in 1676 dijkgraaf van de polder werd.13 Voordien was hij vooral koopman aan de Herengracht in Amsterdam 

met veel zakelijke connecties in Scandinavië en de Levant (KleinAzië). Vanaf 1669 woonde hij echter geregeld in 

het ‘Pannenhuys’ aan de Westdijk en ging hij zich intensief met de handel in Deense ossen bemoeien. Daartoe 

sloot hij jaarlijks gelegenheidscompagnieën met anderen. Aanvankelijk was Jochem Bunschoten een belangrijke 

zakenpartner. Deze huurde land van Josephs’ zuster Agneta Deutz om zijn ossen te weiden. Ook Jean Looten, 

Deutz’ voorganger als dijkgraaf, was een geregelde compagnon. Het gezelschap importeerde jaarlijks tussen de 

600 en 1.200 ossen. Deutz zelf nam daarvan per jaar gemiddeld zo’n honderd beesten voor zijn rekening. 

 Verder deelden tal van bezitters van buitenplaatsen in de Beemster mee in de ossenhandel. In 1683 waren 

bijvoorbeeld de Enkhuizer burgemeesters Joan van Gent en Walig Proost van de partij, alsmede Jacob van Foreest, 

burgemeester van Hoorn en Deutz’ Amsterdamse neven, de gebroeders Elias en Joseph Coymans. Ze tekenden elk 

in voor vijftig ossen. Abraham Looten, eigenaar van een buitenplaats aan de Volgerweg en zoon van de overleden 

dijkgraaf, nam er ook vijftig, evenals diens zwager Herman Rendorp en hoogheemraad Carel Six. Dirk Alewijn 

van de hofstede ‘Vredenburg’ beperkte zich tot twaalf stuks. Verder was er een groep van acht participanten uit 

De Rijp, waarschijnlijk boeren uit de omgeving, die samen 110 ossen bestelde. Meestertimmerman Pieter Jansz 

Groot, diaken in de Beemster, nam 25 ossen voor zijn rekening en huurde daarvoor 11,5 morgen land van Deutz. 

Deutz zelf weidde dat jaar 112 ossen.

 De handel was erg flexibel. De compagnons wisselden vaak en de aantallen beesten werden steeds aan de vraag 

aangepast. Vanaf 1680 schakelde Joseph Deutz zijn pachter Dirk Jacobsz Kleibrink in als zakenpartner. Hij stuurde 

hem samen met Lambert Klaasz, bedrijfsleider op het ‘Pannenhuys’, eind oktober 1680 naar Denemarken om 

beesten te kopen. Daarmee waren ze de hele winter zoet. Het geld werd via een wisselkantoor van een bevriende 

handelsrelatie in Hamburg verstuurd. Deutz onderhield ondertussen een geregelde briefwisseling met zijn 

compagnons te velde om ze van instructies te voorzien. Hij drong erop aan alleen de mooiste beesten te kopen. 

De gekochte ossen werden met speciale brandijzers gemerkt. 

 Na de ergste winterkou gingen de beesten met hun begeleiders op pad. Met tientallen andere kudden liepen 

de ossen via NoordDuitsland in zes weken naar de Beemster. Dat was voor de dieren een hongerige tocht waarop 

ze maar mondjesmaat werden bijgevoerd met meegenomen hooi. Omstreeks Pasen arriveerden de beesten in 

de Beemster, waar ze tussen de deelnemers verdeeld werden. Vervolgens konden ze zich de hele zomer en het 

najaar op de landgoederen in de sappige weiden vet eten. 

 De voornaamste afnemers van Deutz’ ossen waren de Verenigde OostIndische Compagnie  het ingezouten 

vlees ging als voedsel voor de bemanning mee op de vocschepen tijdens hun maandenlange reis naar Azië  en 

enkele Amsterdamse slagers. Verder werd er af en toe een os verkocht aan kennissen in de Beemster die zelf geen 

ossen hadden lopen. 

 Vergeleken met zijn andere ondernemingen, zoals zijn monopolie in de handel in teer met Zweden, was de 

ossenhandel voor Deutz geen vette business. Gemiddeld genomen bracht het weinig meer op dan het simpel 

verpachten van de grond.14 Het is dan ook tekenend dat er onder de bestellers van de ossen weinig pachters 

voorkomen. Die gaven vermoedelijk de voorkeur aan melkvee. Melken, kaasmaken en hooien was veel harder 
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In de jaren 16871690 vroeg het Burgerweeshuis nog maar 32 gulden pacht per morgen. Regelmatig lieten de 

weeshuisregenten de pachtachterstanden in varkens uitbetalen. Niettemin volgde de ene uitzetting na de andere. 

Al deze sores was voor de regenten van het weeshuis aanleiding in 1699 een rapport op te stellen over de baten en 

lasten van hun landbezit. Was het niet beter dat land maar te verkopen en de opbrengst gewoon tegen rente uit te 

lenen? Tegenover de 25.700 gulden die de 65,5 morgen land in de Beemster in de jaren 16861698 had opgebracht, 

stond 16.400 gulden aan uitgaven voor verponding, polderlasten, vermogensbelasting op huizen en reparaties. 

Netto bleef zo nog geen 36 % van de bruto opbrengst over. Bij uitlening tegen 3 % rente zou hetzelfde kapitaal 

bijna het dubbele opbrengen. Het advies luidde dan ook ‘dienstig te verkopen’. 

 Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er bleken vrijwel geen kopers meer voor landbouwgrond te vinden. 

Zo gretig als de rijken in het begin van de zeventiende eeuw in grond investeerden, zo huiverig werden ze aan 

het einde van de eeuw. Op de verkoop van boerderijen bij Weesp en Egmond moest het Burgerweeshuis grote 

verliezen incasseren.25 In de Beemster maakten de weeshuisregenten slechts enkele kleinere stukjes land te 

gelde. De grote boerderijen in de polder hielden ze toch maar aan.

Veepest, knagende muizen en kelderende prijzen 
De zorgelijke tijden voor de boeren die zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw al aankondigden, duurden 

een groot deel van de achttiende eeuw in verhevigde mate voort. Het begon in het jaar 1700 met een zware 

muizenplaag, die overal de graslanden de aanblik gaven van omgeploegd land. De winter van 1709 was ongekend 

streng. In 1717 brak in de nacht van 24 op 25 december bij een zware stormvloed de zeedijk door bij Assendelft en 

spoelde het zeewater tot in de ringvaart van de Beemster. Het was een voorbode van nog veel ernstiger problemen 

met de dijken en zeeweringen. De paalworm, een geniepige boormosselsoort, vrat in die jaren desastreuze gangen 

in de vele houten dijkwerken rond de Zuiderzee. Overal moesten de dijken tegen hoge kosten worden versteend, 

met als gevolg sterk stijgende polderlasten. Ondertussen bleven de kaas en vleesprijzen onveranderd laag. Waar 

100 kilo kaas in de zeventiende eeuw op de markt in Purmerend nog geregeld meer dan 20 gulden opbracht, was 

de prijs in 1708 gezakt tot 11 gulden.27 Ook een slachtos leverde in het begin van de achttiende eeuw nog geen 

driekwart op in vergelijking met de goede tijden in de Gouden Eeuw.28 

Maar de bomen bleven niet altijd tot in de hemel groeien, ook in de Beemster niet. De Eerste Engelse Zee oorlog 

(16521654) bracht een slag toe aan de Nederlandse handel en scheepvaart en leidde in het hele land tot eco

nomische stagnatie. Tot overmaat van ramp vraten in 1653 de muizen overal het grasland kaal. Velen kregen het 

moeilijk om de hoge pachtsommen op te brengen. Op verschillende bedrijven werden pachters met schulden op 

straat gezet, met in beslagname van hun vee en inboedel. Van Dirck Jansz Wagenmaecker, pachter op de boerderij 

van Johanna Simey op de plaats van de huidige ‘Eenhoorn’, gingen zestien koeien, vier pinken, 25 schapen, 

zijn paard en al zijn gereedschappen onder de hamer.16 Hetzelfde lot onderging in die tijd een pachter van het 

Burgerweeshuis (zie ook de kadertekst op p.##) en een pachtboer van de weduwe Trip.17

Het oude land opgeschud
Tussen 1612 en 1650 waren er in NoordHolland door de nieuwe inpolderingen tienduizenden hectare weidegrond 

bijgekomen. Bovendien was dit land waarop door grote nieuwe pachtbedrijven in verhouding zeer efficiënt 

werd geproduceerd, vooral kaas, het belangrijkste product van NoordHolland, waardoor een enorme kaasberg 

ontstond. De circa 1500 nieuwe bedrijven met zo’n 25.000 hectare land waren jaarlijks bij elkaar goed voor naar 

schatting 4 tot 5 miljoen kilo kaas. Het grootste deel daarvan werd naar het buitenland geëxporteerd. In de Franse 

havenstad Rouen werd halverwege de zeventiende eeuw per jaar zo’n 2 miljoen kilo Hollandse kaas gelost.18 

 In vergelijking met andere landbouwgrond bracht het land in de Beemster veel op. Het Amsterdamse Burger

wees huis, dat zich voor een groot deel van de opbrengst van beleggingen moest bedruipen, verpachtte door heel 

NoordHolland bijna 900 morgen land. De pachtprijzen die het weeshuis in de Beemster realiseerde, lagen in de 

jaren 16511654 bijna tweemaal zo hoog als in de rond Amsterdam gelegen dorpen Sloten, Sloterdijk en Osdorp 

en 30 % hoger dan in het Westfriese Wognum.19

 In de tweede helft van de eeuw kwam in Frankrijk en andere landen echter een politiek van bescherming van 

de eigen landbouw op gang. Bovendien raakten we in 1672 in oorlog met de Fransen. Dalende kaasprijzen en 

een moordende concurrentie onder de boeren waren het gevolg. De boeren van het oude land waren de eersten 

die hierbij het onderspit moesten delven. Wilden ze overleven, dan moesten ze tegen wil en dank hun bedrijf 

aan de standaard van de nieuwe polders aanpassen. Dat gebeurde ook. Velen konden daardoor in de landbouw 

geen bestaan meer vinden. Ze trokken weg van het platteland en zochten werk in de steden. De bevolking van 

NoordHolland boven het IJ nam mede daardoor tussen 1622 en 1795 met een derde af, ondanks de nieuwe 

droog makerijen en de opkomst van de scheepsbouw en aanverwante industrie in de Zaanstreek in die periode. 

De Beemster stond er relatief goed voor, want terwijl het naastliggende Schermereiland en de Zeevang meer dan 

de helft van hun bevolking verloren, vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw, nam de bevolking van 

de Beemster in diezelfde tijd met een derde toe.20 Toch waren de gouden tijden voorbij. Vanaf 1650 begonnen de 

pachtprijzen in de polder te dalen. Zo verlaagde dijkgraaf Joseph Deutz in 1657 de pacht op zijn boerderijen van 

50 naar 40 gulden de morgen.21 Hetzelfde gold voor het Burgerweeshuis. Opmerkelijk is dat de koopprijzen tussen 

1650 en 1676 ondanks de dalende pachtopbrengsten op hetzelfde hoge niveau bleven (grafiek 1). Kennelijk bleven 

veel landeigenaren nog lang onverminderd optimistisch over de toekomst. Aan het einde van de zeventiende 

eeuw veranderde dat grondig. Over de jaren 16761709 is de verkoopregistratie van het onroerend goed helaas 

verloren gegaan, maar in 1700 waren de prijzen met meer dan de helft onderuit gegaan.

Pijnlijke restanten
Onder de titel ‘restanten in de Beemster’ vinden we in het archief van het Amsterdamse Burgerweeshuis een 

zorge lijke notitie uit 1671 dat de pachtschuld op zijn drie grote boerderijen in de Beemster was opgelopen tot 2.623 

gulden, meer dan de gezamenlijke jaarhuur.23 Regelmatig wisselden de kavels van huurder, maar het werd steeds 

lastiger om nieuwe huurders te vinden. Daarom probeerde het weeshuis het nog lang met pappen en nathouden. 

Uiteindelijk was in 1676 aan de Zuiddijk (Dijkkavel 27) Willem Jorisz de klos. Niet alleen was de pachter al zijn vee 

kwijt, ook zijn vader in Spijkerboor die borg stond, moest zijn ‘koebeesten en boerderij’verkopen.24

Grafiek 3.1. Gemiddelde koopprijs in guldens  

van een Beemster boerderij met 20 morgen land  

in de zeventiende eeuw. 

Bron: WA, Oudrechterlijk archief Beemster, 

inv.nrs. 40524056. 22
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De grootste en meest tot de verbeelding sprekende tegenslag vormde ongetwijfeld de veepest, een dodelijke 

virusziekte onder het rundvee die in de achttiende eeuw verschillende keren vrijwel de hele veestapel van de 

boeren te gronde richtte. De eerste van die reeks epidemieën woedde in de jaren 17141717. De gevolgen waren 

dramatisch. Toch was de ziekte niet zozeer de oorzaak van de malaise als wel de harde bezegeling ervan. Ook 

in betere tijden kwamen wel rampzalige veeziekten voor. Vaak wisten boeren er verrassend snel weer bovenop 

te komen met hun bedrijf door nieuwe dieren aan te kopen en op zo’n moment juist van de schaarste aan 

zuivelproducten te profiteren.

 Als gevolg van de veepest bleven de pachtprijzen in de polder dalen, maar toch bleken ze voor de boeren 

nauwelijks op te brengen. De koopprijzen daalden inmiddels nog sneller dan de pachtprijzen. Het vertrouwen 

dat er na de vele magere jaren wel weer een keer vette jaren zouden komen, was bij de landeigenaren geheel ver

dwenen. Voor grond was nauwelijks nog een koper te vinden. 

 En niet alleen de pachtprijs, maar ook de pachtverhoudingen waren door de omstandigheden gewijzigd. 

Elisabeth Coymans betaalde in 1651 tweederde van de verponding over haar landbezit en haar pachter één 

derde.30 Bij het Burgerweeshuis deelden in die tijd huurder en verhuurder de verponding gelijkelijk en kwamen 

de polderlasten geheel voor rekening van de pachter.31 Aan het einde van de zeventiende eeuw kwamen al die 

‘on gelden’ bijna overal geheel voor rekening van de grondeigenaar. Daarbovenop kwam nog eens een 200ste 

pen ning  vermogensbelasting over het getaxeerde bezit, die ooit als tijdelijke oorlogsheffing bedoeld was, maar 

een blijvertje bleek.

Nog meer veepest
In 1745 werd NoordHolland opnieuw getroffen door een veepestepidemie die zijn weerga niet kende. In het 

district Purmerend, dat ook de Beemster omvatte, stierf dat jaar 81 % van alle melkkoeien. Slechts 5 % wist de 

ziekte te ontlopen, 14 % kwam ‘gebeterd’ uit de strijd.32 Onder het jongvee waren de sterftecijfers nog hoger, 

daar van bleven slechts enkele beesten gespaard. 

 Na jaren van tegenvallers waren bij de boeren vrijwel alle reserves op. De ramp trof ze als een mokerslag. Vrij

wel niemand kon de pacht nog voldoen. Landeigenaar Cornelis van Foreest kwam met de pachter op zijn boer

derij aan de Middenweg bij de Noorddijk (Dijkkavel 104105), Paulus Jansz, overeen de helft zelf te beweiden met 

slachtvee en hem de andere helft tegen de onkosten te verhuren. De veepest bleef nog verschillende jaren rond

Tot in de twintigste eeuw bezat het Amsterdamse 

Burgerweeshuis verschillende kavels land met 

boerderijen in de polder. Net als andere liefdadige 

instellingen in de steden, zoals gasthuizen en hofjes 

voor oude mannen en vrouwen, moest het weeshuis 

zich grotendeels bedruipen van eigen inkomsten, 

beleggingen en giften. Er waren meer liefdadige 

instellingen uit Amsterdam met een boerderij in 

de Beemster, zoals het Binnengasthuis, het rooms-

katholieke Burger Oude Vrouwenhuis ‘Vredenburgh’  

en het Deutzenhofje aan de Prinsengracht.

Het Burgerweeshuis hield van zijn landbezit een 

nauwkeurige administratie bij, die vrijwel compleet 

bewaard is gebleven. Deze bijzondere, niet eerder 

gebruikte bron maakt het mogelijk over een lange  

reeks van jaren een overzicht te krijgen van de 

pachtprijzen in de Beemster.

In 1644 kocht het Amsterdamse Burgerweeshuis 

vanwege de aanlokkelijke rendementen zijn eerste 

pachtboerderij in de polder. Voor de ‘boerenplaats’ op 

Dijkkavel 28 aan de Zuiddijk tegenover de Jispersluis 

betaalde het bijna 24.000 gulden. De pacht bracht 

toen 45 gulden per morgen op. Maar in 1652 sloten 

de weeshuisregenten met Pieter Aertsz Kooijman een 

pachtcontract voor vijf jaar à 50 gulden de morgen. Hij 

was ondertussen al de derde pachter van het weeshuis, 

dat telkens gegadigden met een hoger bod vond. Het 

contract bepaalde dat Kooijman het land alleen mocht 

gebruiken om koebeesten te weiden en te hooien. Hij 

mocht er geen bouwland van maken. De mest van zijn 

beesten was hij verplicht over het land uit te rijden. 

Hij mocht deze niet verkopen. De regenten rekenden 

dezelfde commerciële pachtprijzen als de Amsterdamse 

koopmansvrouw Elisabeth Coymans, die voor haar 

Dijkkavels 55 en 56 aan de Westdijk bij De Rijp in de 

jaren 1649-1652 eveneens 50 gulden per morgen kreeg. 

De pachtprijzen werden vaak bij opbod bepaald, na 

afloop van het contract konden gegadigden inschrijven.

Het verpachten van de boerderij beviel het weeshuis 

goed. In 1649 kochten de regenten de boerderij op 

de belendende Dijkkavel 27. In 1655 volgde een derde 

boerenplaats ‘met boomgaard en plantage’ aan de 

Rijperweg. Intussen was pachter Pieter Kooijman in 

de problemen gekomen door de economische recessie 

Grafiek 3.2. Pachtopbrengsten in guldens  

per morgen DK27-28 van het Amsterdamse 

Burgerweeshuis 1649-1823.

Bron: SAA, OudArchief Burgerweeshuis

De pachtboerderijen van het Amsterdamse Burgerweeshuis, 1644-1902

die het gevolg van de oorlog met de Engelsen (1652-

1654). Zijn pachtschuld was in 1656 opgelopen tot 1.416 

gulden. Hij raakte niet alleen zijn vee kwijt, maar ook 

het deel dat zijn vrouw geërfd had in een boerderij op 

Havermeerkavel 17 tegenover het dorp Oosthuizen. 

Dankzij dit faillissement verwierf het weeshuis ook een 

belang in deze boer derij. Maar met de spectaculaire 

stijging van de pachtprijzen was het gedaan. Kooijmans 

opvolger, IJsaack Aertsz uit Markenbinnen, betaalde in 

1657 nog maar 40 gulden per morgen. De gouden tijden 

voor het weeshuis zouden voorlopig niet terugkeren. 

BR A ND

Op 11 augustus 1694 vloog de boerderij op Dijkkavel 

28 door hooibroei in brand en werd ‘tot de grond toe 

geconsumeerd’. De pachter van de dijkkavel ernaast, 

Jan Kleeff, beweerde zijn buurman Jan Prick nog zo 

te hebben gewaarschuwd. Kleeff kreeg vervolgens 

beide kavels in huur. Vijf jaar later concludeerden de 

regenten dat het veel profijtelijker zou zijn de landerijen 

maar te verkopen en het kapitaal te beleggen in 

overheidsleningen. Geschikte kopers vonden ze echter 

niet, daarom hield het weeshuis haar boerderijen 

toch maar aan. Na rijp beraad besloot het weeshuis in 

1704 bovendien op de samengevoegde dijkkavels een 

geheel nieuwe stolpboerderij te zetten, met staart en 

kaaskelder. De overgebleven boerderij op Dijkkavel  

28 werd voor afbraak verkocht.

In de achttiende eeuw waren de zorgen van de wees-

huisbestuurders om hun landbezit in de Beemster 

zeker niet minder. In 1724 streken ze hun hand over 

hun hart en schonken hun pachter Cornelis Sijmonsz 

Meij de laatste honderd gulden op de huur vrij ‘vermits 

de kleine prijs van de kaas’ dat jaar. Meij bleef zijn 

levenlang pachter op de vernieuwde boerderij,  

maar zag zijn pacht geleidelijk aan zakken tot 31  

gulden per morgen. Snelle wisseling van pachters,  

zoals in de zeventiende eeuw, bood de verpachters  

nu geen soelaas meer. Daarvoor waren er te weinig  

belang stellenden met een goede borg. Na Meij’s  

dood in 1743 moesten zijn erfgenamen nog bijna  

1.200 gulden aan pacht afdragen. Voor de laatste  

180 gulden kregen ze echter dispensatie vanwege  

‘de tegenwoordige bedroefde besoeking der 

landmuijsen als anders’.

De boerderij aan de Rijperweg besloot het weeshuis in 

1753 uiteindelijk te verkopen. Die op het Havermeer-

kavel bij Oosthuizen, waarvan het weeshuis maar een 

deel bezat, was in 1672 al verkocht.

Aan het eind van de achttiende eeuw gingen de pacht-

prijzen langzaam weer omhoog. Pas in de negentiende 

eeuw bereikten ze weer het niveau van 1650. In de 

periode 1836-1857 lag de pachtprijs van de grote boeren-

plaats aan de Zuiddijk op 1.750 gulden per jaar, zo’n 

44 gulden per morgen. Daarna, in de jaren van grote 

voorspoed in de landbouw, ging de pacht driemaal met 

een forse sprong omhoog: in 1858 liep hij op naar 2.600 

gulden per jaar, in 1870 naa 3.000 gulden en in 1876-

1881 zelfs naar 4.500 gulden. Al die jaren bleef dezelfde 

Dirk Rus pachter. In twintig jaar tijd had hij zijn pacht 

met 257 % zien toenemen.  

Daarna waren de gouden jaren voorbij. Ook de pacht-

prijs moest zich aanpassen, al ging dat trager dan de 

koopprijzen. Tussen 1881 en 1897 daalde de pacht 

geleidelijk met 28 % naar 3.250 gulden.

Pacht- en koopprijzen [ bijschrift bij de hieronder 

genoemde grafiek,NB grafiek ontbreekt!#]

Pacht- en koopprijzen voor morgens land liepen niet 

steeds gelijk op. De stijgingen van de koopprijzen in 

goede tijden waren hoger en de dalingen in slechte 

tijden dieper, zoals de grafieken in dit hoofdstuk 

laten zien. Na 1650 begonnen de pachtprijzen al te 

dalen, terwijl de koopprijzen nog enige decennia 

op peil bleven. Tijdens de agrarische crisis van eind 

negentiende eeuw reageerden de pachten daarentegen 

heel vertraagd op de scherpe val van de koopprijzen. 26 
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Grootschalige vee-import
Het boerenbedrijf in de Beemster draaide eeuwenlang op de jaarlijkse aanvoer van jonge koeien om de veestapel 

in stand te houden. Het opfokken van kalveren tot volwassen koeien of ossen kostte relatief veel land en duur hooi. 

Dat was zonde van de vruchtbare weidegrond, zo dichtbij de consument. De weiden werden bij voorkeur gebruikt 

voor volwassen dieren die direct kaas of vlees gaven. Jonge koeien of ossen lieten de Beemsterlingen opfokken 

door anderen en kochten ze ter plaatse in. De ossen aanvankelijk bij Deense boeren, de jonge melkkoeien bij 

gespecialiseerde boeren in Friesland en Groningen. Elk jaar voeren in de maanden april en mei schepen met 

duizenden jonge melkkoeien die voor de eerste of tweede keer hadden gekalfd, de Zuiderzee over naar de markten 

in Purmerend en Hoorn. Ook kwamen ze wel uit Overijssel en Gelderland, soms zelfs uit Munsterland, aldus 

de Beemster predikant Jan Hartog in 1800 in antwoord op vragen in de eerste nationale landbouwenquête. 

Zonder die invoer ‘zou men geheel verlegen zijn’, schreef hij.38 De gewoonte om kalveren niet zelf op te fokken 

was waarschijnlijk al snel na de inpoldering ontstaan, gezien de geringe hoeveelheid jongvee die ook Jacobus 

Bouman voor de zeventiende eeuw noemt. Op de grote voorjaarskoemarkt in Purmerend van 7 mei 1771 werden 

2.638 beesten aangevoerd, waarvan een groot deel ongetwijfeld voor de Beemster bestemd was.39 

 De eigen kalveren verkochten de Beemsterlingen volgens Hartog ’s zomers naar ZuidHolland. De beste gingen 

naar de omgeving van Schiedam, waar ze met het afval van de jeneverstokerijen werden vetgemest. De mindere 

gingen naar het Gooi, Gelderland of Overijssel. Voor zover Beemster boeren kalveren aanhielden, was het vaak 

om vet te mesten en te slachten voor ze volwassen waren.

zieken. Omdat het de meeste pachters aan reserves voor de aankoop van nieuw vee ontbrak, besloot Van Foreest 

niet alleen land, maar ook koeien te gaan verhuren. Zo verpachtte hij in 1746 aan Arent Groen voor 200 gulden 

10 morgen land aan de Jisperweg ‘met drie koeyen’. Vóór de veepest bedroeg de huur voor dat land 300 gulden. 

De kalveren van die koeien zouden voor de pachter zijn. Het jaar daarna vroeg Van Foreest weer als vanouds 300 

gulden, maar nu inclusief het ‘gebruik van zes koeyen’. De kalveren zouden ze nu delen. Dit ging de volgende jaren 

zo door, tot Van Foreest in 1753 een andere pachter vond, Claes de Boer, die het land huurde ‘sonder koeyen’.33 

De pachtprijzen waren alom tot onder de 25 gulden per morgen gedaald. 34 Tussen 1650 en 1750 betekende dit 

een halvering. De koopprijzen waren in diezelfde tijd met een derde gezakt. Pas na 1760 herstelde de pachtprijs 

zich tot het nog altijd lage niveau van voor de veepestcrisis. 

Licht aan het einde van de eeuw
In 1769 werd NoordHolland voor de derde keer getroffen door de veepest, en in 1780’81 nogmaals. Ook nu 

waren de verliezen groot. Tussen april en eind september 1769 stierven er bij 304 veehouders in de Beemster 

3.674 beesten. Toch waren deze cijfers minder heftig dan bij de epidemie van 1745. Te meer daar nu 2.036 beesten 

‘gebeterd’ uit de strijd kwamen. Het sterftepercentage lag nu rond de 60 %.35 

 Bovendien konden de boeren inmiddels iets meer hebben, aangezien de tijden voorzichtig begonnen te ver

beteren. Overal in Europa stegen de prijzen, ook op de kaasmarkt in Purmerend. Honderd kilo kaas bracht daar 

sinds het begin van de jaren 1760 weer gemiddeld 27 gulden op. Dat was ongeveer het dubbele van de rampzalig 

lage kaasprijzen uit de eerste helft van de achttiende eeuw.36 De veepestgolven van 1769 en 1780 veroorzaakten 

op de kaasmarkten van Alkmaar en Purmerend een kleine dipje in de aanvoer, maar geen dramatische terugval 

zoals in 1745.37 Dat laat zien dat de boeren kans zagen hun gestorven vee weer snel aan te vullen.

 De stijgende voedselprijzen maakten het leven in de stad duur, maar waren voor de boeren een hele verlichting. 

De pacht en koopprijzen van land stegen wel mee maar bleven nog lang laag, aangezien er maar weinig kopers 

en potentiële pachters op de markt waren. Daardoor waren de boeren in staat weer reserves op te bouwen. Veel 

pachters zagen in deze periode kans eigenaar van hun eigen bedrijf te worden, zoals we in een volgend hoofdstuk 

zullen zien.

Veepest

In de jaren 1714-1717 werd de Beemster voor de eerste 

keer bezocht door de veepest. Het virus tastte slijm-

vliezen, longen en ingewanden van runderen aan en 

was uiterst besmettelijk. Hoe groot de omvang van die 

epidemie was, is niet meer goed te achterhalen. Voor 

sommige boeren leverde zij echter grote problemen 

op, zoals voor Cornelis Jacobsz Pels, een pachter aan 

de Oosthuizerweg op land van het Binnengasthuis in 

Amsterdam. In 1714 verloor hij door de ziekte al zijn 

vijftien melkkoeien en drie pinken (jonge koeien). 

Slechts één pink overleefde. In 1715 verloor hij opnieuw 

achttien koeien, het jaar daarop dertien, en in 1717 nog 

eens dertien. Pels kreeg grote problemen met het op 

tijd betalen van zijn pacht. Voor zijn zorgen vond hij 

echter weinig gehoor bij de regenten van het Gasthuis. 

In mei 1718 werd hij van zijn land afgezet, hoewel hij 

Grafiek 3.3. Gemiddelde koopprijs in guldens van een 

Beemster boerderij met 20 morgen land, 1709-1809.

Bron: WA, Oudrechterlijk archief Beemster, 

inv.nrs. 40564070.

volgens zijn huurcontract nog een jaar te gaan had. Er 

ontstond grote onenigheid. Pels eiste van de regenten 

een vergoeding voor de opbrengst van het perceel 

bouwland dat hij had ingezaaid en het hakhout dat 

hij geplant had in de meer dan 26 jaar dat hij het land 

had gehuurd, maar dat de nieuwe pachter hem belette 

te rooien. De regenten beweerden dat hij volgens het 

huurcontract helemaal geen land als akkerland had 

mogen gebruiken. Volgens Pels ging het echter om 

het zogenoemde ‘Heermoesland’, dat begroeid was 

met het beruchte unjer. In het verleden had dat vaker 

als bouwland gediend. Met Pels had het Gasthuis niet 

zomaar een lastige pachter te pakken, maar een man  

die president-schepen in de Beemster was geweest.  

Hij kende het spel en begon een slepende gerechtelijke 

procedure tegen zijn ‘heerschap’ (verpachter) en kwam 

met een forse schadeclaim. Andere verpachters waren 

soms coulanter. Het Amsterdamse Burgerweeshuis 

schold in 1715 eenmalig de pacht vrij om zijn pachters 

vanwege de veepest tegemoet te komen. 29

Bijschrift: Alis eum deliqui smolore vulput ex eumsandiam 

euguero corercing ea facidunt laore feu facidunt delenim elis 

nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto odolore dolore ming 

etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo eniam verilis.
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De handel in jonge Deense ossen liep in 1724 grotendeels ten einde omdat er sindsdien hoge invoerrechten 

op werden geheven. De ossen kwamen daarna vooral uit Gelderland en Overijssel. Maar meer nog werden ze 

vervangen door oudere ‘weidkoeien’ of ‘gelde koeien’ die als melkkoe waren afgedankt. Ze moesten zich nog 

een laatste zomer vet vreten. Zulke afgemolken koeien werden ook wel speciaal van elders aangekocht. Naast 

eige naren van de buitenplaatsen die hier veel aan deden, waren er volgens Hartog omstreeks 1800 in Purmerend 

diverse vetweiders die vee in de Beemster lieten grazen.

 Voor de schapen gold eigenlijk hetzelfde. Ook die werden doorgaans niet als lammetje in de Beemster geboren. 

De meeste lammeren kwam volgens Hartog in het voorjaar van de eilanden Texel en Wieringen, of van de markt 

in Hoorn of Alkmaar. Daarnaast kwamen er uit de Zijpe, Wieringerwaard en omliggende polders in het voorjaar 

‘overhouders’: eenjarige half volwassen schapen die in de Beemster werden vet geweid, net als in het najaar oudere 

schapen van Texel en Wieringen. De grazige weiden van de Beemster waren voor al deze dieren het tussenstation 

naar de slager. Vooral het mesten van de ‘overhouders’ was in de Beemster favoriet. Vergeleken bij de zeventiende 

eeuw was het aantal schapen en oudere lammeren omstreeks 1800 fors gegroeid. Bij de eerste veetelling in 1811 

telde de Beemster er gemiddeld 40 per boerderij. 

 Begin negentiende eeuw bestond ook enige tijd de gewoonte om schapen ’s winters op te hokken en met haver 

en paardenbonen te voeren. De mest die op die manier werd verzameld, konden de boeren voor een goede prijs aan 

Amersfoortse tabaksplanters slijten, vertelt Bouman in 1856, toen dit gebruik inmiddels alweer had afgedaan.40 

Melkvee
Alles draaide echter voor de Beemsterboer ook in 1800 om de kaas. Daarvan was volgens Jan Hartog slechts  

20 % bestemd voor binnenlandse consumptie.‘De overige wordt versonden na(ar) Frankrijk, het voormalig Brabant 

(België), Spanje, Duitsland, Portugal, Rusland, ook wel na(ar) Engeland, selfs tot in Indiën’, aldus Hartog. Het 

uit voerverbod dat in 1800 juist van kracht was geworden vanwege de oorlog met Engeland, kon dan ook niet op 

zijn begrip rekenen. Boter werd volgens Hartog weinig gemaakt. Het was alleen een product van de winter en 

het vroege voorjaar, als de koeien nog te weinig melk gaven om er kaas van te maken.

Bijschrift: Alis eum deliqui smolore vulput ex eumsandiam 

euguero corercing ea facidunt laore feu facidunt delenim elis 

nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto odolore dolore ming 

etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo eniam verilis.

facidunt delenim elis nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto 

odolore dolore ming etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo 

eniam verilis.

Bijschrift: Alis eum deliqui smolore 

vulput ex eumsandiam euguero 

corercing ea facidunt laore feu 

facidunt delenim elis nos exercidunt 

1954 et luptat, velis esto odolore 

dolore ming etue tet doloreetum 

aliqui tet lore do odo eniam verilis.
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Opnieuw gouden tijden 
Toen halverwege de negentiende eeuw het industriële Engeland uit zijn voegen barstte en zijn groeiende stedelijke 

bevolking niet langer zelf kon voeden, braken er voor de Hollandse boeren opnieuw glorieuze tijden aan. Zeker 

toen GrootBrittannië in 1846 met de nieuwe vrijhandelspolitiek alle invoerrechten op voedselproducten 

afschafte. Een groot deel van de Beemster kaas ging nu richting Engeland. 

 Ook de vraag naar rund en schapenvlees steeg spectaculair. In 1838 verscheepte Nederland nog 8.000 runderen 

naar GrootBrittannië, in 1850 waren dat er al 50.000 en in 1864 153.000. Eén van de exporteurs die daarmee goede 

zaken deed, was de Purmerender veehandelaar Cornelis de Goede. Hij bezat enkele boerderijen in de Beemster en 

de Purmer en kocht jaarlijks honderden afgemolken koeien en jonge schapen om vet te weiden. Daarvoor huurde 

hij ook land bij anderen, onder andere bij een zekere Admiraal in de Beemster. Zijn handel begon in 1833. Drie 

jaar later weidde hij al 149 koeien en 306 schapen. In 1846 had hij 220 runderen (ossen en ‘gelde’ koeien) en 625 

schapen lopen. Daarvoor huurde hij buiten zijn eigen bedrijven nog 146 morgen land. Jaarlijks verscheepte hij 

met enkele compagnons scheepsladingen vette koeien en schapen naar Hull (in het najaar van 1857 219 runderen) 

en af en toe ook naar relaties in Bordeaux.43 

 Het vetweiden, dat een eeuw lang in de schaduw had gestaan van het kaasmaken, kwam nu weer volop in de 

aandacht. Met ossen met recordgewicht kon je als boer naam maken. Met Pasen 1854 bracht Cornelis Hartog 

een os van 1.062 kg in Purmerend op de markt en Jacob Jonker één van 1.051 kg.44 Jonker had in 1848 ook al eens 

de Landbouwcourant gehaald met twee ossen die samen 900 gulden opbrachten. Eén daarvan had een gewicht 

van 1.250 kg.45

Koninklijk goedgekeurde springstieren

Een stier was op de boerderij een dure kostganger. 

Om de koeien jaarlijks te laten kalven en dus melk te 

laten geven, was hij echter onmisbaar. Vandaar dat de 

kaasboeren het liefst gebruik maakten van de diensten 

van een ‘bulloper’, die met een stier langs het erf 

kwam. Die particuliere dienstverlening liet wel eens 

te wensen over, omdat weinig boeren brood zagen in 

deze bijverdienste. Het is tekenend voor de toegenomen 

invloed van de pachters en eigen boeren in de polder 

dat het polderbestuur in 1789 besloot in belang van 

de veehouders twaalf polderstieren voor gezamenlijke 

rekening te gaan houden. Dat werd goed georganiseerd. 

Er kwamen keurmeesters, die grote gezonde beesten 

moesten uitzoeken. Zes bullopers in dienst van de polder 

met elk twee stieren bedienden ieder een eigen wijk. Elke 

stier nam ’s zomers zo’n 350 koeien voor zijn rekening.

De nieuwe commissaris van de landbouw in de Franse 

tijd, Jan Kops, was zo enthousiast over deze organisatie 

dat hij die bij koning Lodewijk Napoleon voordroeg voor 

koninklijke goedkeuring. In een Wet op de Springstieren 

werd bovendien de Beemster stierenhouderij aan 

alle gemeenten ten voorbeeld gesteld. Overigens 

bestonden in veel Westfriese dorpen al langer op 

kleinere schaal zulke collectieve ‘bullenstieken’. In 

1822 werd de collectieve stierenhouderij naar Beemster 

voorbeeld voor Noord-Holland boven het IJ wettelijk 

voorgeschreven. Alle boeren werden sindsdien verplicht 

mee te betalen aan deze gedwongen winkelnering, 

of ze daarvan nu gebruik maakten of niet. Pas toen 

het fokken van eigen jongvee aan het einde van de 

negentiende eeuw opkwam, raakten deze collectieve 

stierenorganisaties in verval. In 1884 hief de gemeente 

Beemster de gemeenschappelijke stierenhouderij op. 

In 1892 deden tuinders met een paar koeien nog een 

zwakke poging om de collectieve gemeentestieren terug 

te krijgen, maar de meeste grotere veehouders voelden 

daar niets voor. 41

Het boerenkasboek van Elbert Olij

Elbert Olij boerde tussen 1790 en 1800 in de Beemster 

op de stolp ‘De Kat Zonder Oren’ aan de Jisperweg. Zijn 

tweede vrouw, Trijntje Aris Bier, met wie hij in 1790 

trouwde, had deze boerderij geërfd van haar eerste man, 

die hem in 1783 had gekocht. Voordien had Olij dertig 

jaar in de Heerhugowaard geboerd. Al die tijd hield hij 

een schriftje bij van zijn kaasverkopen, dat in de familie 

bewaard is gebleven. Voor de jaren 1790-1800 geeft het 

een overzicht van zijn verdiensten in de Beemster. Op 

de grote boerderij van anderhalf of twee kavels molk 

hij jaarlijks 31 of 32 koeien, behalve in de jaren 1797 

en 1798, toen hield hij er 36. Die uitbreiding was het 

gevolg van zijn enthousiasme over de uitzonderlijk 

goede resultaten in 1796. Dat jaar verdiende hij aan 

zijn kaas 50 gulden per koe, de eenheid waarin hij zijn 

verdiensten becijferde. Dat bedrag zou hij niet meer 

evenaren. Over de hele periode 1790-1798 - in 1799 

raakte zijn boekhouding en boerderij door de inval van 

de Engelsen ontregeld - maakte hij per koe jaarlijks 

gemiddeld 284 pond kaas en verdiende daarmee 38,50 

gulden per koe per jaar. Als je de cijfers over de periode 

1760-1790 in de Heerhugowaard erbij in ogenschouw 

neemt, valt op hoezeer de opbrengst in kazen met de 

jaren structureel minder leek te worden. Dat werd echter 

door de wisselende, maar over het algemeen stijgende 

kaasprijzen vaak gecompenseerd. 

Ook landmeter Jan Switser, die in 1791 overleed, 

gaf achterin zijn handgeschreven levensverhaal een 

calculatie van het gangbaar boerenbedrijf in de Beemster 

met gemiddeld 17 koeien. De theorie was bij hem wat 

rooskleuriger dan de praktijk bij Olij. Volgens Switser 

‘rendeerde’ het bedrijf bij een gemiddelde opbrengst 

van 60 gulden per koe, een bedrag dat Olij in zijn leven 

nooit heeft gehaald. De opbrengst aan schapen (veertig 

lammeren per jaar), varkens (gevoed met de wei van de 

kaas en met gras), kalveren, boter en eenden schatte hij 

op gemiddeld 500 gulden per jaar, ofwel ongeveer de helft 

van wat de kaas zou moeten opbrengen.

Voor de jaarlijkse vervanging van drie oudere koeien 

rekende hij 180 gulden. Verder betaalde een boer voor 

17 koeien jaarlijks 100 gulden belasting in de vorm van 

hoorn- en zoutgeld. Het hoefbeslag van de paarden 

kostte net als de melkmeid volgens hem 60 gulden per 

jaar. Na aftrek van de pacht (800 gulden) kwam hij uit op 

een batig saldo van 260 gulden per jaar. ‘Hier moet het 

Grafiek 3.4a. Kaasproductie in ponden kaas per koe. 

Elbert Olij 1760-1800.

Grafiek 3.4b. Kaasproductie per koe in guldens. 

Elbert Olij 1760-1800.

Bron: Westfries Archief, Collectie ir. C. Koeman, inv.nr. 383 

getypt afschrift van het ‘Gedenkboek’ van Elbert Olij.

geheelen gesin van leeven. En heeft hij schade dan is het 

bestaan niet ruim.’ Het rekenvoorbeeld is wat dubieus, 

want Switser rekende bijvoorbeeld geen inkomsten voor 

de afgedankte koeien en geen uitgaven voor het hooien. 

Elders in zijn aantekeningen geeft hij daarvan wel een 

berekening: ‘eer het in huys is’ schatte hij de kosten van 

het hooi ‘buyten paard en wagen’ op 5½ à 6 gulden per 

koe. Voor een stolp met 17 koeien betekende dat dus 

bijna 100 gulden, die nog van het bovenstaande saldo af 

zou moeten gaan. De verkoop van de drie slachtkoeien 

die geen melk meer gaven zal dat echter wel ruim 

hebben gecompenseerd. 42

Bijschrift: Alis eum deliqui smolore vulput ex eumsandiam 

euguero corercing ea facidunt laore feu facidunt delenim elis.
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Daarnaast liep door de toegenomen vraag ook de kaasprijs tussen 1850 en 1880 gestaag op, met zo’n 80 %. Vrijwel 

alles vond gretig aftrek, hoeveel er soms op de kwaliteit van de kaas wel het een en ander viel aan te merken. 

 Voor de boeren kon de weelde niet op. Alom werden fraaie sjeezen besteld, boerderijen vernieuwd of voorzien 

van imposante voorgevels en voor de boerinnen gouden kappen en bloedkoralen kettingen gekocht. Uiteraard 

gingen ook de prijzen van land fors omhoog. Herenboer Jacobus Bouman zag het voor zijn ogen gebeuren: in 

januari 1859 tekende hij met verbazing aan dat aan de Hobrederweg een boerenplaats van de hand ging voor 36.900 

gulden. ‘Dat is 1.845 gulden de morgen!’, schreef hij. Tien morgen los land aan de Middenweg ging zelfs weg voor 

2.000 gulden de morgen. Het moest in zijn ogen niet gekker worden, maar dat werd het wel.51 Een boerderij van 

20 morgen verwisselde in de jaren 1830’39, toen Bouman begon met boeren, gemiddeld voor minder dan 11.000 

gulden van eigenaar. Omstreeks 1875, aan het eind van zijn leven, werd daarvoor 58.000 gulden neergeteld.52 

Dat was meer dan vijf maal zoveel in veertig jaar tijd. De boeren gingen daarvoor forse hypotheken aan. Het doet 

denken aan de prijsstijgingen van onroerend goed zoals we die in de afgelopen veertig jaar hebben meegemaakt.

Concurrentie van overzee
Maar na 1880 waren de gouden tijden voor de boeren voorbij. Nieuwe transportmiddelen als het stoomschip en de 

spoorwegen brachten grote hoeveelheden graan en andere producten uit de Nieuwe Wereld voor een habbekrats 

in Europa op de markt. De mondialisering van de handel was vanaf 1877 het eerste merkbaar met graan. De 

veehouders profiteerden daar aanvankelijk nog van, omdat het geïmporteerde graan goedkoop veevoer bood. 

Al snel volgden echter scheepsladingen met wol en schapen uit Australië, vooral toen kort daarop koelschepen 

in de vaart kwamen. 

De vraag naar vleeskoeien was halverwege de negentiende eeuw zo groot dat kooplieden langs de deuren gingen 

om beesten voor de Londense markt op te kopen.47 Om de vleesgroei van hun runderen te bevorderen namen 

enkele Beemsterboeren proeven met Engelse fokstieren van het zware Durham ras. Dirk Bier haalde als een der 

eersten in 1851 de stier ‘Prins Albert’ naar de Beemster. Het beest werd door de plaatselijke schilder vereeuwigd 

op een schilderij. Ook de gemeentelijke stierencommissie kocht het jaar daarop zo’n Engelse superstier aan, die 

een honderdtal koeien dekte. Het werd geen succes. Twee jaar later lezen we in het jaarverslag van de gemeente dat 

het experiment ‘weinig genoegen (scheen) te geven’ en ‘met minder drift (werd) voortgezet’.48 De Beemster koeien 

werden van de nieuwe gemeentestier maar moeizaam drachtig en het nageslacht gaf minder melk. Bovendien 

bleken de beesten in de verzorging veel veeleisender dan het vertrouwde eigen vee. De Engelse mode was daardoor 

vrij snel weer over. 

Ondertussen was ook ‘de zucht om het schapenras met Engelse rammen te verbeteren’ volgens Jacobus Bouman 

in 1852 in de Beemster algemeen.49 De al genoemde Dirk Bier had in Engeland eveneens twaalf springrammen 

gekocht voor prijzen die de gemiddelde Beemsterling voor een goede melkkoe betaalde, namelijk 150 gulden 

per stuk. Schapenvlees was bij de Engelsen zeer gewild. Volgens Bouman was het in die jaren zelfs duurder dan 

rundvlees. De prijzen liepen de volgende kwart eeuw alleen maar verder op.

 Een vette koe die Krijn Kramer in de jaren 18481850 gemiddeld verkocht voor 97 gulden, leverde in de jaren 

18711875 220 gulden op.50 De prijs van een vet schaap steeg in diezelfde periode van 12 tot 26 gulden. In beide 

gevallen dus meer dan een verdubbeling. Ook de prijs van de wol verdrievoudigde, tot ongeveer 10 gulden per 

schaap. Toch bleef het schapenvlees op de Engelse markt het meest lucratief. Vrijwel alle schapen gingen de 

Noordzee over, want de Nederlanders aten nu eenmaal weinig schapenvlees.

Zakentripjes van een herenboer 

Cornelis Hartog, veeweider en herenboer uit de 

Beemster, doet in zijn dagboek op 18 april 1844 verslag 

van een reis door Zuid-Holland. Hij vertrekt ‘s ochtends 

om half zeven van huis, samen met zijn zwager. In 

Purmerend nemen ze de trekschuit van zeven uur naar 

Amsterdam en gaan daar op familiebezoek. Kwart 

over twaalf nemen ze de trein naar Den Haag, waar ze 

kwart voor twee arriveren. Daar stappen ze over in de 

diligence, die hen naar Overschie brengt. Om half vier 

komen ze daar aan bij een vriend, de heer Rodenburg. Ze 

bekijken de boerderij en handelen wat zaken af.

De volgende morgen rijden ze om half vier met de 

sjees van de familie Rodenburg naar Puttershoek. 

Ze stallen de paarden en betreden twee uur later de 

drukte van de koemarkt. Hun plan om enige ossen 

aan te schaffen laten ze varen, in verband met de hoge 

prijzen. Onverrichterzake rijden ze naar de familie 

Rodenburg terug en kunnen nog net de diligence van 

twee uur halen, die aansluit op de trein van kwart voor 

vier uit Den Haag. In Amsterdam zijn ze net te laat voor 

de schuit over het IJ. Met een bootje laten ze zich naar 

het Tolhuis overzetten en wandelen naar Buiksloot. 

Kastelein Freek vraagt daar veel te veel voor een rijtuig 

en daarom rijden ze een eind mee op de wagen van 

een boer, die hen tenslotte wel voor 3 gulden naar 

Purmerend wil brengen. Vandaar lopen zij naar huis. 

Om half tien komen zij op de boerderij van Hartog 

aan. Zijn zwager krijgt daar een paard mee. Hartog 

constateert tenslotte voldaan dat hij ‘in het geheel 39 

uur van huis was geweest’. 

Een paar jaar eerder deed Hartog verslag van een 

avontuurlijk reisje naar het eiland Wieringen, waar hij 

in mei zestien koeien ging ophalen die hij eerder, met 

Pasen, op het eiland had gekocht.

De tocht ging per rijtuig via Avenhorn naar Medemblik. 

Daar huurde hij een boot, waarmee hij om elf uur ‘s 

avonds op het eiland arriveerde. De volgende morgen 

waren de koeien al om zes uur aan boord, maar een 

aanzwellende storm maakte het onmogelijk die dag te 

vertrekken. De volgende dag begonnen ze wel aan de 

terugreis, maar ’s avonds moesten zij wegens slecht weer 

onder Schellinkhout voor anker gaan. Toen zij eindelijk 

in Schardam arriveerden ging één van de koeien er 

vandoor en zakte weg in de buitendijkse modder. Het 

kostte meer dan een uur om haar eruit te trekken. 

Daarna moesten de koeien nog naar huis worden 

gedreven. 46

Grafiek 3.5. Gemiddelde koopprijs in guldens van een 

boerenplaats in de Beemster van 17 hectare, 1830-1930.

           

Bron: Aantekenboek verkopingen (zie noot 52).
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De Amerikaan begreep dat hij dit goede melkvee niet moest vermengen met het vleesvee van allerhande herkomst 

dat daar in de prairies liep, wilde hij de eigenschappen behouden. Hij besloot daarom met de geïmporteerde 

dieren zorgvuldig verder te fokken en begon daarvoor een stamboek. Maar hij was niet de enige die de Hollandse 

koeien ontdekte. Ook Thomas Whiting kocht beesten uit de Beemster. Chenery weigerde deze echter in 1877 

in zijn ‘Holstein Herd Book’ in te schrijven. Daarop begon Whiting zijn eigen concurrerende ‘DutchFrisean 

Herd Book’. De eerste stier in dat stamboek heette ‘Burgomaster of Beemster’. Whiting had hem gekocht van 

burgemeester Cornelis Hartog, net als de koeien ‘Jacoba Hartog’ en ‘Aaggie Hartog’. Tot de eerste dieren in dit 

stamboek behoorden verder ‘Sijtji Bleeker’ (Sijtje) en ‘Cjrietji Bleeker’ (Grietje) en de stier ‘Burgomaster Bleeker’ 

van Cornelis Bleeker uit de Beemster, die overigens nooit burgemeester geweest is.54 

 In de Purmerender Courant van 6 juli 1881 lezen we dat een zekere Judson Smith uit Syracuse in de staat New 

York ‘de vette weiden van de Beemster’ doortrok om runderen op te kopen. ‘Zoodra hij er honderd bijeen heeft, 

die waard zijn in het stamboek van het Amerikaanse vee te worden ingeschreven, trekt hij met deze schoone 

kudde over zee’, aldus de krant. Dat viel nog niet mee, want de stoombootmaatschappijen die vanuit Amsterdam 

en Rotterdam landverhuizers naar Amerika vervoerden, wilden geen vee aan boord meenemen. Daarom moest 

hij de kudde eerst naar Antwerpen laten drijven. 

 Het was het begin van een uiterst lucratieve handel, waarbij de concurrerende Amerikaanse importeurs met 

name in de jaren 18801885 onwaarschijnlijk hoge prijzen boden voor koeien, stieren en vooral kalveren. Voor 

eenjarige pinken kon een Beemster boer evenveel krijgen (240 gulden) als voor een volwassen koe op de markt in 

Purmerend. In 1882 deed in NoordHolland het verhaal de ronde dat Jan Stapel uit Oudendijk van de Amerikaan 

Cornelis Baldwin het ongehoorde bedrag van 5.000 gulden had weten te vangen voor één koe. Bovendien nam 

de koper voor 2.000 gulden een dochter van deze koe mee die nog voor het eerst moest kalven.55

En daar bleef het niet bij. De Amerikanen en Canadezen begonnen ook met kaas maken. Dat deden ze niet 

volgens de oude beproefde boerenmethode, maar in moderne zuivelfabrieken. Al vrij snel concureerde de 

fabrieks kaas van overzee met de kaas die de Hollandse boeren tradioneel maakten op de boerderij. De Beemster 

boeren verloren vooral in Engeland, hun grootste afzetmarkt, in hoog tempo terrein. Het dwong hen om hun 

oude, beproefde productiemethoden te herzien. Samenwerking en een efficiëntere manier van produceren 

waren onvermijdelijk. Na een eerste mislukt experiment in de jaren 1870 richtten zij vanaf 1885 een reeks eigen 

coöperatieve kaasfabriekjes op, waarover meer in het volgende hoofdstuk. 

Amerika-gekte
De opkomst van de moderne zuivelindustrie in Amerika had voor de Beemsterboeren niet alleen nadelen. Op 

de korte termijn zorgde het ook voor een onverwacht buitenkansje. De Amerikaanse zuivelproducenten zaten 

ernstig verlegen om goed melkvee, en dat vonden ze vooral in NoordHolland. De eerste die met Hollands vee 

begon was Winthrop W. Chenery uit Massachusetts. Bij toeval kocht hij in 1852 van een Hollandse schipper in 

de haven van Boston een koe die deze had meegenomen om de bemanning onderweg van verse melk te voorzien. 

Die Hollandse koe was voor Chenery een openbaring. Hij had nog nooit een beest gezien dat zoveel melk gaf. Het 

smaakte naar meer en zo haalde hij een aantal Hollandse koeien en een stier naar Amerika. In 1861 bestelde hij 

opnieuw een selectie melkvee van ‘de beste fokkers uit de buurt van de Beemster en Purmerend’. Vermoedelijk 

liepen zijn contacten via de eerder genoemde veehandelaar Cornelis de Goede. 

Beemsterbullenmarkt

De ‘Beemster bullenmarkt’ werd jaarlijks gehouden op 

de eerste zondag in augustus en was een van de grootste 

en bekendste stierenmarkten van Noord-Holland. Er 

stonden dan in Middenbeemster zo’n drie- tot vier-

honderd stieren voor het uitkiezen. Het evenement 

trok kopers en nieuwsgierigen uit de verre omtrek. 

Een verslag uit het tijschrift Eigen Haard uit 1879 geeft 

daarvan de volgende beschrijving:

Bij het krieken van den dag, worden de bewoners van 

de buurt gewekt door het gebrul van de stieren, die, 

met een ring door den neus aan de marktpalen worden 

vastgezet. En nog niet lang is de zon opgegaan, of 

van alle zijden komen kap- en tentwagens en karren, 

beladen met landlieden uit den omtrek, en ook van 

verre, de Beemster binnenrijden, straks gevolgd door 

voetgangers, Amsterdamsche schoenpoetsers en 

ver koopers van wandelstokken, die ieder jaar weder 

komen en nooit ouder schijnen te worden, en eindelijk 

door lammen, kreupelen, blinden en andere soorten 

van bedelaars, die de hoofdstad ons wel voor eenige 

dagen wil afstaan. Niet lang duurt het of de markt is 

in vollen gang. Het loven en bieden heeft een aanvang 

genomen. Op de pleinen is bijna ieder huis een herberg 

geworden, waar enkelen zich aan koffie en brood, maar 

anderen, hoe vroeg het nog zij, aan het Schiedammer 

vocht [jenever] te goed doen. Maar niet zoodra hebben 

zij die verkwikking genoten, of zij mengen zich weder in 

het gedrang. In de anders zoo zindelijke Beemster wordt 

het vrij smerig, vooral wanneer, zooals gewoonlijk, 

eene regenbui de door kooplust verhitten hoofden 

komt opfrisschen. Vrouwen blijven te huis, kinderen 

worden met moeite van de straat gehouden. ‘t Kon voor 

hen gevaarlijk worden zich daarop, als gewoonlijk, 

vrij te bewegen. Het geraas en getier nemen steeds 

toe. Te midden van het geloei van het vee hoort men 

onophoudelijk den handslag der kooplieden en het 

geschreeuw van hen, die hunne waren uitventen.

Wij willen de markt maar verlaten, en in meijne woning 

wat uitblazen en naar den aftocht der verkochte stieren 

zien, die voor het meerendeel naar Schiedam worden 

vervoerd, om daar tot os te worden gemaakt en met 

spoeling gemest.

Een man, in de kracht des levens, sedert lang gewoon 

met stieren om te gaan, vindt het gemakkelijker te 

rijden dan te loopen, en zit, de knieën stevig in de 

flanken gedrukt, op het aan zijne zorgen toevertrouwde 

dier. Een ander, nijverig op het goedkeurend gejuich, dat 

hem ten deel valt, wil nog grooter kunststuk vertoonen, 

maar houdt met moeite het evenwicht, staande op den 

breeden rug van het, met trotsche maar onregelmatige 

stappen, voortgaande beest, dat daar met alle kracht 

aanloopt tegen de ijzeren poort, die mijn erf van den 

openbaren weg scheidt. Ten twaalf ure zijn de meeste 

bullen verkocht, en is de markt zoo goed als afgeloopen.

Behalve slagers kwamen ook de ‘bullenvoogden’ van 

zeker vijftig tot zestig dorpen uit Noord-Holland met 

de sjees naar de Beemster om ieder voor hun ‘stiek’ de 

beste stier uit te kiezen om het jaar daarop de koeien 

van het dorp te dekken.’Indien maar aan den eisch van 

mooi bont haar kon worden voldaan’, werden er hoge 

prijzen voor betaald, schreef Jacobus Bouman in 1857 

in het blad De Boerengoudmijn. Ondanks de ‘meerdere 

zorg en oplettendheid’ en het kennersoog van de 

meeste bullenvoogden, wist men feitelijk niet wat men 

kocht, luidde zijn kritiek: ‘Men kent immers noch hun 

afkomst, noch de plaats of streek waar zij geteeld zijn, 

noch de wijze hoe zij zijn gefokt, gevoed en verpleegd?’ 

Hij waarschuwde vooral voor ‘kwade eigenschappen’ 

die de koper onaangenaam konden verrassen als hij de 

vader en de moeder van het dier niet kende. 53

Den vreemden Americaan

‘De “Americaan” is weder in deze streken’ schreef de 

Purmerender Courant op 6 augustus 1882. 

‘Wie hij is? Hij schijnt wel een geheimzinnig wezen. 

Iedereen kent hem als “den Americaan”, maar de 

naam van dezen geheimzinnigen man weet niemand. 

Nu reeds eenige jaren aaneen bezoekt hij om dezen 

tijd Noordholland. Ge ontmoet hem overal. Heden in 

den Purmer, morgen in den Schermer; dan ijlt hij door 

den Beemster, om straks plotseling te staan op de 

Hoornsche koemarkt. (…) Terwijl ge u even omdraait 

in uw hooiland om een Zweedsche lucifer aan te steken 

en tegen den wind te beveiligen, staat hij eensklaps op 

uw weide en heeft onmiddellijk een koe bij de hoorns. 

‘‘Hoeveel dat?” vraagt hij op teemerigen toon. En 

voordat gij er iets van begrijpt, wendt hij zich tot zijn 

tolk achter zijn schaduw:“ask him”, meer niet. De tolk 

verhaalt dat hij “den” Amerikaan is die telken jare 

beesten komt koopen van het ware Noord-Hollandsch-

Friesche slag om het Amerikaansche vee te verbeteren. 

En het knipoogje van den tolk zegt u genoeg. Als boer 

zijnde overvraagt ge altijd, maar nu nog meer dan 

anders. En ge lacht in uw vuistje omdat hij gek genoeg 

geweest is juist dien mageren scharminkel beet te 

pakken. Die Americaan! Hij lijkt wel “dul”. Gaf hij niet 

zeshonderd gulden voor vijf onnoozele kalvers die pas 

twee-en-vijftig weken telden? Wat een geld heeft die 

man! Reken eens aan: hij logeert nu al zes weken in het 

logement te Purmerend; dat is iederen dag zooveel. 

Hij rijdt heel Noordholland door, gisteren driemaal 

inspannen; dat kost geld. En dan die tolk! (…).

Eerst kwam hij alleen, nu heeft hij zoo waar een vrouw 

bij zich, een kleine lieve Amerikaansche met een keurig 

blauwfluwelen keurslijfje en een stroohoedje! Zij staat 

op geringen afstand van de koe, die hij bij de hoorns 

heeft gepakt en haalt een langwerpig boekje uit den zak 

en krabbelt wat. (…).

Bij aflevering van de beesten aan de stal te Purmerend 

staat de lange Americaan op zijn post. “Ho!” roept 

hij den stalknecht toe, die het beest naar binnen wil 

brengen. Dan haalt hij uit zijn borstzak het langwerpig 

boek, zoekt op een bladzijde, dan op een andere, legt 

uiteindelijk de vinger op een derde. Met kalmen blik 

monstert hij het dier, en vervolgens het boek, en zegt: 

“all right.”. 

“Gosterdunk, daar heb je soo waar het beest!” roept de 

melkmeid uit, die gewaagd heeft even over zijn schouder 

mee te kijken. Handig om zo’n koe te portretteren? Men 

kan niet weten. De Noord-Hollandsche boer is “gauw”. 

Maar “den Americaan” is hem te vlug af. “Een drommels 

glad wijf heit ie.”
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Maar toen de Amerikanen op grote schaal vee kwamen kopen, ontstond er een run op het stamboek. In 1883 

schreven 23 Beemster boeren vee in. Een jaar later lieten al 147 boeren, meer dan de helft van alle veehouders in 

de Beemster, samen 529 koeien en 30 stieren registreren met oog op de handel. De verwerking van dat grote aantal 

inschrijvingen gaf wel problemen. Bovendien accepteerde het stamboek alleen koeien in die al gekalfd hadden, 

terwijl het bij het merendeel van de handel met Amerika ging om jongvee. Klaas Tensen uit Schellinkhout begon 

daarom in 1883 een concurrerend ‘NoordHollands Rundvee Stamboek’ (nhrs) dat wel jongvee registreerde. Van 

zijn inschrijvingsregister liet hij gelijk maar een Engelstalige versie drukken. Het nieuwe stamboek beperkte 

zich bovendien tot zwartbont vee, aangezien de Amerikanen meenden dat dit kleurkenmerk samenhing met de 

melkgift. NoordHollandse veehouders spraken wel van koeien met ‘Amerikaanse haar’ en deden in de fokkerij 

sindsdien alle dieren met andere kleuren in de ban. Het NRS registreerde destijds nog alle soorten vee door elkaar. 

Het nieuwe stamboek overvleugelde in WestFriesland in korte tijd ruimschoots het oudere NRS, waarin vaak 

adellijke grootgrondbezitters uit andere delen van het land nog de dienst uitmaakten. In de Beemster was de 

animo voor deze concurrent echter minder groot. Een aantal Beemsterlingen schreef voor de zekerheid hun vee 

maar bij beide stamboeken tegelijk in.

Beemster Veefokkerijvereniging
Een aantal vooraanstaande Beemster fokkers, onder wie Wouter Sluis, Willem Bakker, Jan Koopman en ook 

veeexporteur Arian de Goede, besloot in 1884 een eigen ‘Beemster Veefokkerijvereeniging’ op te richten. De 

ver eniging hield gezamenlijk een aantal dure stieren. Van hen behaalde ‘Arabi Pascha’ op de Internationale 

Land bouw tentoonstelling in Amsterdam in 1884 de hoogste prijs. In 1890 telde de vereniging dertig leden, van 

wie enkelen buiten de Beemster woonden. De vereniging hield van hun koeien een register bij waarin zij de 

dek kingen en de kalveren aantekende ‘als was het een burgerlijke stand’, aldus het blad Eigen Haard in 1885. 

In de jaren 18801885 gingen zo’n vijf tot zesduizend fokdieren naar Amerika. Het grootste deel daarvan kwam uit 

NoordHolland en in die handel speelde Arian de Goede uit Purmerend, de zoon van de al genoemde Cornelis, een 

grote rol. Hij was voor veel Amerikaanse importeurs de leverancier.56 In het aantekenboekje dat Arian de Goede 

bijhield voor zijn aankopen ten behoeve van de importeur F.C. Stevens komen we onder meer de namen tegen 

van de Beemsterlingen Pieter Zeeman, Jan Bier, Reijer Sluis, Jan Noome, Maarten Beets, Klaas Olij en Arien Kooij. 

Omdat in Amerika de boeren zo ver verspreid woonden, ging veel van de handel per postorder. De veeimporteurs 

stelden daarvoor fraaie catalogi samen. In de catalogus uit 1882 van Judson Smith en zijn compagnon W.O. 

Powell vinden we ook de honderd dieren uit de Beemster terug, waarvan de Purmerender Courant repte. Ze 

werden onder meer gefokt op de bedrijven van de veehouders Koning, De Heer, Konijn, Köhne, Noome, Olij, 

Wortel, Jongens en Velseboer. Op de voorpagina van de catalogus van de firma F.G. Babock uit 1884 zien we een 

stier afgebeeld die bezoekers van het huidige Museum Westerhem in Middenbeemster bekend moet voorkomen. 

Het is een getrouwe kopie van het schilderij dat de trotse eigenaar Remmert Laan van het beest liet vervaardigen 

door dorpsschilder Klaas Weeshoff.

Stamboeken
Ineens ging de hele Beemster jongvee fokken. Werden voor 1875 op een gemiddelde boerderij van zeventien 

koeien niet veel meer dan drie stuks jongvee van verschillende leeftijd aangehouden, in 1884 waren dat er bijna 

dertien geworden.57 Met andere woorden, vrijwel alle koekalveren werden inmiddels aangehouden.

 Ook de stier op de boerderij werd populair. In de jaren 18501860 liepen er in de Beemster gemiddeld niet meer 

dan 23 rond op ruim 5.000 koeien. Ruim de helft daarvan was eigendom van de eerder genoemde gemeentelijke 

bullenstiek. Maar in 1884 hielden 234 veehouders al 168 eigen stieren.58 

 De Amerikanen, die zeer beducht waren voor de raszuiverheid van het bijzondere melkvee, wilden van de fokkers 

in Holland zekerheid over de afkomst, te meer daar zij het op afstand van papier moesten kopen. In 1873 was 

het Nederlandsch Rundvee Stamboek (nrs) opgericht. De alom actieve Wouter Sluis uit de Beemster stond weer 

vooraan. Tot de leden van het eerste uur behoorden verder de Beemster boeren Willem Hartog, Pieter Jongens, 

burgemeester Hendrik Scheringa en Jan Wortel. De laatste was de eigenaar van de stier ‘Kees’, die als nummer 

32 in het stamboek werd ingeschreven en op vele tentoonstellingen prijzen oogstte. Behalve bij deze pioniers was 

er de eerste tien jaar onder de meeste boeren weinig belangstelling voor het stamboek. Zelf kochten Beemster 

boeren geen koeien op afstammingsbewijzen. Ze waren gewend op de markt van top tot teen te bekijken en te 

bekloppen wat ze kochten.

Bijschrift: Alis eum deliqui smolore vulput ex eumsandiam 

euguero corercing ea facidunt laore feu facidunt delenim elis 

nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto odolore dolore ming 

etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo eniam verilis.

facidunt delenim elis nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto 

odolore dolore ming etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo 

eniam verilis.

Vrijstaand maken

Bijschrift: Alis eum deliqui smolore vulput ex eumsandiam 

euguero corercing ea facidunt laore feu facidunt delenim elis 

nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto odolore dolore ming 

etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo eniam verilis.

facidunt delenim elis nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto 

odolore dolore ming etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo 

eniam verilis.
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De vereniging heeft in de jaren van de grote export naar Amerika een belangrijke rol gespeeld. In feite was de 

ver eniging een voorloper van de later zo populaire plaatselijke fokverenigingen. Stier ‘Arabi Pascha’ werd in 1890 

met een twintigtal andere ingescheept voor een overtocht naar Argentinië, waar de NoordHollandse fokkers 

op de Wereldtentoonstelling in Buenos Aires ook in ZuidAmerika nieuwe markten probeerden aan te boren.

 De vreugde over de Amerikanen met hun dollars was van korte duur. In 1886 tekenden de rivaliserende 

Amerikaanse stamboeken de vrede en fuseerden. Tegelijkertijd sloten ze het stamboek voor nieuwe import. 

Daar  mee stortte de hele markt in. In de Beemster en elders in het land liep de animo voor de stamboeken even 

hard terug als hij was opgebloeid. In 1894 schreven nog maar zeven Beemster boeren nieuw vee in bij het Neder

landsch Rundvee Stamboek. Ook bij de Beemster Veefokkerijvereeniging was het kwakkelen. In 1904 werd de 

vereniging opgeheven. Alleen voorzitter Pieter Zeeman ging door en richtte met een nieuw clubje getrouwen de 

Rundveefokvereniging Beemster op, die aansluiting kreeg bij vergelijkbare verenigingen elders in NoordHolland.

 De Beemster Veefokkerijvereeniging deed nog niet aan collectieve melkcontrole zoals de latere fokverenigingen, 

maar diverse leden hielden wel individueel aantekening van de melkprestaties van hun koeien. Penningmeester 

Jan Koopman won in 1890 met de melklijsten van zijn twaalf koeien een zilveren medaille van de Hollandsche 

Maatschappij van Landbouw. Ook van herenboer en landbouwpionier Wouter Sluis is bekend dat hij tal van 

bijzonderheden noteerde over zijn vee, om daar bij het fokken rekening mee te houden. Tevens experimenteerde 

hij in zijn werkkamer met onderzoek van de melk op vetgehalte. Wat rest van de vereniging is een fraai gedenkbord 

met foto’s en prijzen ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan in 1899, tegenwoordig te bekijken in Agrarisch 

Museum Westerhem.

Cultuuromslag
Ondanks de kater met de stamboeken bleek de omslag naar het opfokken van eigen jongvee een blijvende zaak. 

Nadat de dolle jaren van de Amerikaanse aankopen voorbij waren, werd er in de Beemster in de periode 1885

1900 nog altijd driemaal zoveel jongvee grootgebracht dan voorheen, gemiddeld per bedrijf 9,2 stuks jongvee op 

17 koeien. Dat was een hele cultuuromslag voor de veehouders die generaties lang gewend waren jaarlijks jonge 

koeien op de voorjaarsmarkten van Purmerend of Hoorn te kopen. 

Bijschrift: Alis eum deliqui smolore vulput ex eumsandiam 

euguero corercing ea facidunt laore feu facidunt delenim elis 

nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto odolore dolore ming 

etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo eniam verilis.

facidunt delenim elis nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto 

odolore dolore ming etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo 

eniam verilis.

Tragisch einde van een topstier

De beroemdste stier uit de Amerikanentijd was onge-

twijfeld ‘Artis’ van Jan Man uit de Beemster. Het dier had 

zijn naam te danken aan de Amsterdamse dierentuin 

waar hij op 26 februari 1880 geboren werd als zoon van 

koe ‘Maartje’ en stier ‘Beemster’. Het was een beest van 

kolossale omvang dat op vele tentoonstellingen prijzen 

won. Bij de Amerikanen viel de stier zo in de smaak dat 

zij vrijwel ongezien alle nakomelingen wilden kopen. 

In het dekseizoen was er dan ook druk ‘damesbezoek’ 

op het erf van Jan Man, die een apart wachtweidje had 

ingericht om de toeloop in goede banen te leiden. In 

1883 bediende de stier 180 koeien tegen een ongekend 

hoog dekgeld van 10 gulden per koe, terwijl stieren van 

de bullestieken het voor minder dan 1 gulden deden. 

Een jaar later verhoogde Man het tarief tot 15 gulden, 

maar de aan loop werd alleen maar groter. Er kwamen 

koeien tot uit Abbekerk aan toe. De potentie van ‘Artis’ 

was dan ook spreekwoordelijk. Het verhaal gaat dat de 

eigenaar het beest af en toe wijn te drinken gaf om de 

lust erin te houden.

Ondanks vele verlokkelijke aanbiedingen weigerde Jan 

Man consequent zijn goudhaantje te verkopen. Een bod 

van 6.000 gulden van een Amerikaan wees hij volgens 

de Purmerender Courant van 28 mei 1884 resoluut 

van de hand. Zelfs voor het dubbele bedrag wilde hij 

de stier niet verkopen, omdat hij er op dat moment 

wel 200 gulden per dag mee verdiende, aldus de krant. 

Toch begon de roem van de stier te tanen toen hij op 

de grote Internationale Landbouwtentoonstelling 

van 1884 in Amsterdam naast de hoofdprijs greep. 

‘Brave Hendrik’ van Simon de Jong uit Oudorp en 

de dorpsstier ‘Abbekerk I’ bleven hem daar de baas. 

Kennelijk begon ‘Artis’ voor zijn inspanningen de prijs 

te betalen. In 1886 kwam de tot dan toe gewillige stier 

tragisch aan zijn einde: hij werd dol. In zijn laatste 

dagen was volgens de verhalen alleen de meid van Jan 

Man nog in staat bij hem in de buurt te komen. Bij 

anderen ramde hij alles kort en klein. Drie specialisten 

moesten er aan te pas komen om hem kniebanden om 

te doen en schuimbekkend naar de slager te voeren, 

terwijl de dorpsveldwachter voorop ging om de weg 

vrij te maken. Bij de school in Zuidoostbeemster werd 

het speelkwartier zelfs opgeschort om de stier zonder 

ongelukken te laten passeren. 60

Bijschrift: Alis eum deliqui smolore vulput ex eumsandiam 

euguero corercing ea facidunt laore feu facidunt delenim elis 

nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto odolore dolore ming 

etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo eniam verilis.

facidunt delenim elis nos exercidunt 1954 et luptat, velis esto 

odolore dolore ming etue tet doloreetum aliqui tet lore do odo 

eniam verilis.

Vrijstaand maken
En rechttrekken
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de vetpot die het ooit was geweest. Van den Bosch onderstreepte dat met een berekening van de inkomsten en 

uitgaven van een Beemster pachtboer, die met zestien koeien 3.280 gulden verdiende (2.600 gulden aan de kaas 

en 680 gulden aan de verkoop van kalveren en oudere koeien). Zijn schapen leverden nog een bijverdienste van 

400 gulden op. De helft van deze inkomsten was deze boer kwijt aan pacht. Van de rest betaalde hij 750 gulden 

arbeidsloon (400 voor zijn knecht, 200 voor een meid en 150 voor maaiers, hooiers en andere losse krachten). 

Onder de overige kosten zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen rekent Van den Bosch ook 4 % rente over 

het kapitaal dat de boer in zijn veebezit had geïnvesteerd (5.000 gulden). Op die manier bleef er voor de pachtboer 

530 gulden aan zuiver inkomen over, niet veel meer dan de 400 gulden die zijn knecht verdiende.

In zijn standaardwerk Het Rundvee uit 1879 schatte veearts G. J. Hengeveld nog dat de NoordHollandse boeren 

jaarlijks zo’n 20.000 tot 25.000 jonge koeien uit Friesland, Groningen en Overijssel importeerden.59 Hij ergerde 

zich aan de nonchalance waarmee NoordHollanders telkens weer nieuw Fries vee kochten, ‘waarvan men de 

afkomst niet eens weet’, in plaats van hun melkrijke vee met zorg zelf aan te fokken. NoordHolland was ‘een 

paradijs der runderen’ zo schreef hij, maar voor een belangrijk deel niet van eigen kweek. De belangstelling van 

de Amerikanen en de gewijzigde economische omstandigheden hadden daar verandering in gebracht. 

‘Zwaar zitten’
De dalende landbouwprijzen en de problemen met de kwaliteit van de kaas hadden ondertussen de Beemster na 

de exporteuforie van fokvee naar Amerika in een forse crisis gestort.‘De algemeene toestand is niet rooskleurig’, 

schreef burgemeester Hendrik Scheringa in zijn verslag voor de Staatscommissie voor onderzoek naar de toestand 

in de landbouw.61 Hij klaagde dat de meubels bij veel inwoners slechter werden omdat ze geen nieuwe meer 

kochten, en dat het aantal paarden en dienstboden verminderde. ‘Ook wordt er minder landwerk uitgevoerd, 

zooals greppelen en baggeren, om de eenvoudige reden, dat vele eigenaars, die zelf hun land gebruiken, te veel 

aan rente van hypothecaire schuld moeten opbrengen en vele pachters een te hoge pachtsom.’ Daardoor konden 

zij niet meer dan het hoogst noodzakelijke personeel betalen. 

 Boeren die in de dure tijd met geleend geld grond hadden gekocht in de veronderstelling dat de voorspoed 

oneindig zou doorgaan, kwamen ernstig in de problemen. En ook de pachters konden met hun lage inkomsten 

de hoge lasten niet meer opbrengen. Dat ‘zwaar zitten’, zoals men het noemde, bedrukte de stemming zeer, aldus 

de burgemeester. En de teruglopende welvaart onder de boeren had ook zijn effect op de omzet van goud en 

zilversmeden, textielhandelaren, schilders, timmerlieden en metselaars.

 De circa 6.500 hectare landbouwgrond in de Beemster was in 1888 voor de helft in handen van de boeren. Daar van 

was echter ruim 50 % (1.742 hectare) met hypotheek belast. Tussen 1880 en 1888 was de totale hypo theek   schuld 

in de polder met 30 % toegenomen, tot een bedrag van 3,7 miljoen gulden.62 Dat was 2.100 gulden per hectare, 

een schuld die bij de dalende koopprijzen van dat moment nauwelijks door het onderpand werd ge dekt. 

 Een boerderij met een kavel van 17 hectare, die voor de crisis in de jaren 1870’79 nog gemiddeld 58.000 gulden 

waard was, verloor in twintig jaar tijd meer dan een derde van haar waarde. De pachtprijzen daalden veel lang

zamer, pas na afloop van de vaak langjarige contracten. Dat kwam volgens de burgemeester mede doordat het 

aan bod van boerenzoons die een eigen bedrijf wilden beginnen groot bleef, zodat de verpachters, doorgaans van 

buiten de Beemster, altijd keus hadden. Bij de boerderij van het Amsterdamse Burgerweeshuis daalde de pacht 

tussen 1881 en 1897 uiteindelijk met 28 %, maar het duurde wel lang voor die aanpassing substantieel werd.63

De wet van de remmende voorsprong
Omstreeks 1900 was de Beemster ‘uit financieel oogpunt geen paradijs meer’, schreef Iman G.J. van den Bosch, 

hoofdinspecteur van het Nederlandsch Rundvee Stamboek, in een rapport waarin hij de veehouderij in diverse 

gebieden van Nederland belichtte.64 Bij alle vernieuwingen die zich in de afgelopen eeuw in de veehouderij 

hadden voorgedaan, zou de Beemster bovendien niet meer die vooraanstaande positie weten vast te houden die 

de polder in voorgaande eeuwen had gehad. Een doorsnee Beemster boerderij met een kavel van 17 hectare telde 

volgens Van den Bosch 16 à 17 koeien en gemiddeld acht stuks jongvee, te weten vier kalveren en vier ‘pinken of 

hokkelingen’ (eenjarige runderen), een paard, acht fokschapen en circa 25 lammeren. ‘Voeg daarbij vier varkens 

en de noodige kippen en eenden en men heeft het totale veebeslag’, schreef hij. De lust tot handel en speculatie 

was bij de Beemster boer meer ontwikkeld dan bij zijn Friese collega. ‘Vandaar dat in het eene jaar veel gevetweid 

wordt, in het andere jaar zeer weinig.’

 Kenmerkend voor het boerenbedrijf in de Beemster waren volgens Van den Bosch de relatief hoge grond en 

pachtprijzen, terwijl ook arbeidskrachten door de nabijheid van Amsterdam, waar het werk in de fabrieken 

lokte, in zijn ogen duur en schaars waren. Hij noemt daarbij lonen van 3 gulden per week met kost en inwoning 

voor een knecht en voor een meid 2,50 gulden per week. Het leven van de Beemster boer was dan ook niet meer 
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dat de fokverenigingen met hun keuringen en fokveedagen waar boeren met hun vee tegen elkaar oppronkten, 

wel prima melkkoeien selecteerden, maar dat de vooruitgang in melkgift beperkt bleef, omdat er in de praktijk 

ook op hele andere eigenschappen werd gefokt. 

 Na een foktraditie van driekwart eeuw zou dat de Hollandse koe pijnlijk opbreken. In de jaren 19741978 nam 

de Wereld Voedselorganisatie internationale vergelijkingsproeven op Poolse koeien. Er bleek overtuigend uit 

dat de stieren die afstamden van de runderen die aan het einde van negentiende eeuw naar Amerika waren 

geëmigreerd, aanzienlijk betere melkeigenschappen aan hun nakomelingen doorgaven dan de tot dan toe veel 

gevraagde Hollandse stieren. Het Amerikaanse ‘HolsteinFriesean’ melkvee was veel gerichter op de melkgift 

gefokt dan de veel geroemde Hollandse melkkoe zelf. 

 Voor de Hollandse veefokkers was die boodschap moeilijk te verteren. Het gevolg was wel dat zij massaal 

sperma van Amerikaanse stieren gingen importeren, waardoor binnen tien jaar het melkvee in de Hollandse 

weiden radicaal van uiterlijk en eigenschappen veranderde. Ook in de Beemster, al liepen de Beemster boeren, 

net als hun collega’s in de rest van NoordHolland, daarbij niet voorop.66 Niet alleen de melkgift van de koeien 

ging met sprongen omhoog, zij werden ook groter, slanker en wilder gevlekt dan hun oudtantes van dertig jaar 

eerder. ‘Kapstokken’, noemden de oudere boeren misprijzend het nieuwe melkvee. Ook de hoorns gingen eraf, 

maar dat was vanwege de moderne ligboxenstallen waar ze niet langer een hele winter aan een touw vastgebonden 

stonden tussen twee schotten, maar vrij in een beperkte ruimte mochten rondlopen en daardoor elkaar met hun 

hoorns konden verwonden. De hedendaagse koe lijkt zo uiterlijk weer meer op die van honderd jaar geleden. Een 

traditie van jureren en bekronen had ze tussen 1900 en 1960 steeds kleiner en molliger gemaakt.

Rundveefokvereniging Beemster
De Rundveefokvereeniging Beemster werd in 1904 opgericht in navolging van een achttal soortgelijke verenigingen 

in WestFriesland, waarvan die in Hoogkarspel in 1896 de eerste was. De Rundveefokvereeniging Beemster was 

min of meer een voortzetting van de eerder genoemde Beemster Veefokkerijvereeniging die na het verlopen van de 

Amerikahandel in het slop was geraakt. De nieuwe vereniging begon in 1904 direct met het meten en wegen van 

de melkgift en schetsen van de kalveren en hield daarvan een nauwkeurige boekhouding bij. Initiatiefnemer van 

de nieuwe vereniging was Pieter Zeeman, die als één van de weinigen ook lid was geweest van de oude vereniging. 

Hij begon met negen medestanders, van wie vooral Piet Jonges in de beginperiode als fokker naam zou maken, 

onder meer met de kampioenskoe ‘Anna 6’ (geboren in 1912), die werd bejubeld als ‘een standaardkoe, de roem 

van de provincie’.67 Andere succesvolle fokkers waren Abraham Focker, Pieter Noome, Pieter Otjes, Willem 

Koelemay en Klaas Bregman, wiens koe ‘Roosje 4’ al in 1924 liefst 10.292 kilo melk gaf en drie jaar later nog 

eens 12.392 kilo, hoeveelheden waar een hedendaagse melkkoe zich niet voor hoeft te schamen.68 Aanvankelijk 

werkte de fokvereniging met stieren voor gezamenlijke rekening. Met name de in 1911 geboren ‘Beemster Jan’ 

maakte aan het begin van de Eerste Wereldoorlog furore. In de jaren 1920 en 1930 fokte echter elke fokker zijn 

eigen stieren, aangezien daar veel geld mee bleek te verdienen. Die stierenrage kwam de uniformiteit van de 

veestapel niet altijd ten goede.

 Vooral ten tijde van de Eerste Wereldoorlog maakte de fokvereniging een grote bloei door. In 1910 telde de 

ver eniging nog maar zestien leden, in 1915 al 44 en in 1918 zelfs 87. Zo’n 40 % van het melkvee van de Beemster 

werd toen op melkgift gecontroleerd door ‘de fok’, zoals de vereniging in de volksmond werd genoemd. Daarbij 

speelde een belangrijke rol dat volgens een regeringsbesluit alleen geregistreerd vee naar het buitenland mocht 

worden verkocht. Volgens de notulen van de fokvereniging bood dat de leden de kans ‘minderwaardige dieren 

tegen flinke prijzen af te zetten’.69 Na de oorlog ging het met de vereniging behoorlijk bergafwaarts. In 1930 

telde ze nog maar twaalf volhouders die zich echt in het veefokken hadden gespecialiseerd. Dat kwam mede 

doordat de zuivelfabrieken inmiddels ook de melkcontrole hadden ingevoerd. Toen na de Tweede Wereldoorlog 

de zuivelfabrieken en fokverenigingen op dit gebied gingen samenwerken, steeg het ledental weer fors. In 1960 

waren 156 boeren in de Beemster lid van de fok en werd de melk van 60 % van de koeien in de polder door haar 

gemeten.70 

Fokken en bekronen
De boer uit het voorbeeld van Van den Bosch maakte nog steeds zijn kaas zelf op de boerderij. Toch maakten 

steeds meer boeren rond de eeuwwisseling de overstap naar de kaasfabriek. De omschakeling van zelf kaasmaken 

voor de markt naar melk leveren aan de fabriek, leidde bij de boer tot een heel andere kijk op zijn vee. Niet meer de 

vaardig heid in het kaas maken werd nu bepalend voor zijn bedrijfsresultaten, maar de hoeveelheid en kwaliteit 

van de melk. Er ontstond een veel directere relatie tussen de melkgift van de koeien en het inkomen van de boer. 

Dat leidde al snel door heel NoordHolland tot de oprichting van fokverenigingen die in onderling verband de 

melkgift van de koeien gingen meten en registreren. Die gegevens stelden de boeren in staat hun beste koeien 

te selecteren en daarmee gericht door te fokken. Met de succesvolste koeien bouwden ze zo familielijnen in hun 

stal van Anna’s, Jopie’s of Grietjes 1 tot met 27 en verder. Hoe hoger die nummers, hoe meer het de favorieten van 

de stal waren. Door deze succesvolle koeien te laten dekken door zonen van de beste melkgeefsters probeerden 

zij de melkeigenschappen verder te verbeteren. En aangezien een goede stier grote aantallen koeien kon dekken, 

zou door een goede selectie van de stier nog sneller genetische vooruitgang kunnen worden geboekt. Over de 

keuze van de juiste stier werd dan ook in de fokverenigingen heel wat af gediscussieerd. 

 In de praktijk was die keuze echter een veel weerbarstiger materie dan in theorie. In de fokkerspraktijk speelde 

het uiterlijk van de dieren een minstens even grote rol als de melkgift. Dat gold voor de koeien, die zowel door 

het stamboek als op onderlinge wedstrijden op uiterlijk werden gekeurd, maar nog in veel sterkere mate voor 

de stieren die op de jaarlijkse stierenkeuringen de slager wilden ontlopen. Een groot en gespierd uiterlijk was 

traditioneel een voorwaarde om voor het zware werk als dekstier in de prijzen te vallen.

 De betere fokkers haalden een belangrijk deel van hun inkomen uit de verkoop van jongvee. En aantrekkelijke, 

stevig gebouwde dieren bleken in de praktijk beter te verkopen dan dieren met ‘mooie papieren’, zoals boeren 

de melkcijfers en afstamming noemden. Te meer daar in magerder weidegebieden de melkresultaten van 

de Beemster koe toch niet werden geëvenaard, en zulke topkoeien onder minder gunstige omstandigheden 

gevoelig bleken voor tuberculose en andere ziekten.65 Daarnaast hield de Nederlandse boer altijd rekening met de 

potentiële slachtwaarde van zijn koeien en kalveren, al was dat bijzaak, zij het geen onbelangrijke. Het gevolg was 
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Dat veevoer werd in de loop van de oorlog wel een probleem. Lijnkoeken en maïs uit het buitenland werden 

schreeuwend duur. ‘Maar de ontvangsten waren hoog. Dus het jaar sloot met een flink saldo’, schreef Klaver. 

 Om woeker tegen te gaan ging het veevoer net als het voedsel voor de stedelingen in de oorlogsjaren op de 

bon. In 1917 werd het even penibel, toen door het weer de hooioogst fors tegenviel. ‘Toen de staltijd kwam was 

het daarom een ware opruiming van vee’, aldus Klaver. Maar in 1918 meldde hij opnieuw dat ‘de vastgestelde 

melk en vleeschprijzen’ hoog waren. ‘Het groote tekort aan levensmiddelen maakte dat daar buitenom nogal 

tegen (nog) hoogere prijzen van de hand werd gedaan, ondanks de verschillende verboden.’ In juni wist Klaver 

twaalf biggen voor 610 gulden te verkopen. ‘En ze waren nog niet ouder dan acht weken. De reden was dat de 

minister had bepaald dat een ieder die een varken mestte het voor eigen gebruik mocht slachten.’ Kippeneieren 

brachten een kwartje of meer op. ‘De 4de november bracht ons het einde van den grooten oorlog. In het laatste 

van october werd ons geheele gezin aangetast door de Griep, waarvan we allen herstelden’, besloot Klaver die 

hier doelt op de beruchte Spaanse griep, die wereldwijd miljoenen doden op haar geweten heeft. 

 Ook de eerste naoorlogse jaren waren nog weelderig. Halverwege de jaren 1920 werd het minder. Door de snelle 

geldontwaarding in Duitsland kwam de afzet daarheen vrijwel stil te liggen. De kaasfabrieken worstelden met 

kostbare kaasbergen die ze niet kwijt konden. En in 1926 sloot Engeland zijn grenzen voor schapen en varkens, 

terwijl dat voor de Beemster boeren traditioneel de belangrijkste afnemer van deze dieren was.73

Crisisjaren
Na de beurskrach van 1929 in New York stortte de wereldhandel in en werd het allemaal nog erger. Elk land ging 

zijn eigen boeren beschermen. De prijzen voor landbouwproducten doken naar beneden. Vooral de jaren 1932

1936 waren desastreus. Het kasboek van veehouder Jan Klaver laat dat duidelijk zien. Hoewel hij die jaren meer 

molk dan ooit tevoren (27 % meer dan in de jaren 1925’29) verdiende hij met al die melk ruim 40 % minder dan in 

1925. Gemiddeld bracht een kilogram melk in de crisisjaren minder op dan 4 cent en op sommige dagen zelfs nog 

niet de helft. In 1925 lag die prijs nog op 11 cent, en in 1920, in de naoorlogse weeldejaren, zelfs op meer dan 15 cent.

 Klaver probeerde wat bij te verdienen met het mesten van varkens, een specialisme waar hij zich al langer 

op toelegde. Het houden van varkens, kippen en eenden werd populair tijdens de crisisjaren, toen elke boer 

en tuinder, maar ook elke caféhouder naarstig op zoek ging naar nevenverdiensten. De opbrengsten van de 

De kroon op het werk van een veehouder was een (doorgaans bejaarde) koe op stal te hebben die in haar leven 

een melkgift van 100.000 kilo had gehaald. In de jaren voor de invasie van de ‘HolsteinFriesean’ koeien was 

het bereiken van dat record een belevenis waar iedereen bij gehaald werd. De boer stuurde kaartjes rond naar 

alle familie, kennissen en collega’s en gaf een groot feest, waarop tal van hoogwaardigheidsbekleders de koe 

toespeechten tot er geen eind aan kwam. De eerste Beemster boeren die deze eer te beurt viel waren Jan de Wildt 

(met ‘Adriana 17’ en later ook met ‘Josta 27’), Wim Velzeboer (met ‘Ada’, en later met ‘Geri 33’) en Arie Ruyter (met 

‘Nel 54’). Tot 1980 bereikten tien koeien in de Beemster deze mijlpaal. Op de 263 koeien in de hele provincie 

NoordHolland was dat overigens niet opvallend veel.71

Oorlogswinsten 
Terugkerend naar het algemene wel en wee van het boerenbedrijf kunnen we concluderen dat het de eerste 

twintig jaar van de vorige eeuw goed ging, aanmerkelijk beter dan de laatste periode van de negentiende eeuw. 

Met name de jaren van de Eerste Wereldoorlog waren ‘ondanks de groote Europeesche Oorlog voor de landbouw 

niet zoo ongunstig’, schreef de Beemster boer Jan Klaver al in 1914 in zijn jaarlijkse terugblik in zijn kasboek.72 

‘Op 1 Aug brak de oorlog uit en werd alles onder de wapenen geroepen. Ik moest mij met spoed naar Abcoude 

be geven, waar ik 14 dagen ben geweest. Toen ben ik op aanvraag naar de Jisperweg gedetacheerd. (…) Nadat allen 

wat van de eerste schrik bekomen waren, begon de handel te herleven.’ 

 Al bleef hij gemobiliseerd, vanuit het nabijgelegen fort kon Klaver zelf zijn bedrijf aan de Westdijk twee jaar 

blijven regelen. In 1915 schreef hij opgetogen dat de kaas ‘ongekend hoog in prijs’ was, evenals de schapen. ‘Met 

de varkens en de koeien was het al evenzoo. Het werd de boer als het ware toegegooid. Alles oorlogswinst.’ 

 Een schok waren in januari 1916 de dijkdoorbraken in Waterland, waarbij het water van de Zuiderzee tot aan 

Purmerend het land binnenspoelde. 

Groote koppels vee stroomden de Beemster in uit de Purmer en de Wormer (…) Naar men zegt zijn er ongeveer 17 

duizend stuks zoo hier en elders ondergebracht en duizend verdronken. (…) Het vee ging meest alles naar het buitenland 

en werd voor flinken prijzen van de hand gedaan, wat wel een groot geluk mocht heten. Anders had door de watersnood 

nog hongersnood voor het vee gekomen, daar er geen veevoeder genoeg was om al dien beesten te onderhouden.
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Grafiek 3.6. Zuivelopbrengst in centen per kg. melk  

Jan Klaver 1911-1942.

Bron: Kasboek Jan Klaver.
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‘Machines nemen in het beeld dat men krijgt als men de gang van zaken op een weidebedrijf ziet, niet zo’n 

overheersende plaats in’, stelde het gedenkboek Portret van de Beemster vijftig jaar geleden nog.79 

 In 1957 had nog maar 22 % van de 154 leden van de Rundveefokvereniging Beemster een melkmachine.80 Maar 

de wereld bleek toch snel te veranderen. Halverwege de jaren ‘50 stuurden de poepen uit het oosten van het land 

bericht dat zij niet meer kwamen maaien. Jan Klaver jr. herinnert zich nog dat de vaste poep uit Nijkerk in 1956 

aan zijn vader schreef dat hij niet meer kwam, omdat de Flevopolder was drooggevallen. Daardoor had hij dichter 

bij huis ’s zomers werk gevonden. 

 De aanschaf van een trekker werd daarmee onvermijdelijk. In 1960 werd bovendien buiten het boerenleven 

de vrije zaterdag een feit. Ook de boerenarbeider kwam onder een cao te vallen, en anders dacht hij inmiddels 

ernstig na over een baan in de Zaanse industrie of bij de Hoogovens, waar hij op zaterdag vrij kreeg. Veel boeren 

zagen het schrikbeeld opdoemen dat zij elk weekend alle koeien in hun eentje moesten melken, zonder personeel. 

Het maakte de veertig jaar eerder ontwikkelde melkmachine op slag populair. Van de 198 veehouderijbedrijven 

van meer dan 10 hectare in 1960 had intussen 46 % een melkmachine, 51 % een maaimachine, en 36 % een 

trekker.81 Vooral met die trekkers deden de boeren in het begin nog zuinig aan: 34 % huurde er liever één in met 

een loonwerker, een nieuw fenomeen in de agrarische polder.82 Dat gold ook voor de maaimachines.

 Een melkleidingsysteem in de stal kostte in 1961 6.000 gulden, legde veehouder J. Bakker uit Stompetoren uit 

in een blaadje van de Landbouwvoorlichtingsdienst, maar hij vertelde enthousiast dat het melken van zijn 23 

koeien ‘met dit systeem gemakkelijk door één man verricht kan worden en minder inspanning vraagt dan het 

melken van elf koeien met de hand.’83 Wat een melkrobot van een kwart miljoen euro voor voordelen bood, kon 

hij toen nog niet dromen. 

Kunstmatige inseminatie
Na de Tweede Wereldoorlog bracht ook de kunstmatige inseminatie (ki) in de veefokkerij een revolutie te weeg. 

De stier kwam niet langer in levende lijve naar de koe of andersom, maar de bevruchting van de koeien verliep 

jaarlijks via een rietje. De Beemster boeren liepen hierbij niet voorop. Het kistation voor de regio kwam in 

Oosthuizen te staan, aangezien de kleine boeren in de Zeevang eerder de voordelen van deze nieuwlichterij 

inzagen. Net als bij de kaasfabriek scheelde deze samenwerking kosten en bracht het relatief goede stieren binnen 

ieders bereik. Grote boeren aarzelden nog lang en vonden hun eigen stieren of die van een gerenommeerde fokker 

beter. In 1960 werd in de Beemster nog steeds een derde van de kalveren op natuurlijke manier verwekt en was 

bijna een kwart van de fokverenigingsleden nog niet aangesloten bij de ki.84

 Grote vooruitgang in de melkgift brachten die rietjes aanvankelijk overigens niet, want ook bij de kiver

enigingen werden de stieren nog vooral op hun uiterlijk en hun voorgeslacht uitgekozen. Tegen de tijd dat kon 

varkensfokkerij zijn echter berucht wisselvallig. Zo verdiende Klaver in 1931 en 1933 redelijk aan zijn varkens  

(811 en 910 gulden) maar in 1932 leed hij er alleen maar verlies op. Om overproductie te voorkomen werd het aantal 

biggen dat een boer mocht houden, beperkt tot het aantal van voor de crisis. Dat moest nieuwe gelukszoekers 

weren. 

 Een voordeel was dat veevoer in de crisistijd goedkoop was. Cor Dikstaal vertelde dat zijn vader een schuit 

bieten liet komen uit Zeeland voor negen gulden de ton: ‘Moet je nagaan wat die boer gevangen heeft, wat die 

schipper gevangen heeft en wat wij eraan verdienden, Dat was drie keer niks.’74 De lonen daalden navenant. Een 

arbeider bij Dikstaal thuis verdiende 12 gulden in de week, met twee liter melk en vrij wonen. Dikstaal: ‘Toen 

bood zich een man aan voor negen gulden. Hij mocht komen, maar kreeg de normale twaalf gulden. Die man 

was zo verschrikkelijk dankbaar, die wou op zondagochtend de tuin nog spitten.’

 Bij Klaas Zijp aan de Rijperweg meldde zich in 1930 in radeloosheid een Drentse ‘poep’ (seizoensarbeider) 

die hem per brief aanbood een week voor niets te komen maaien. De briefschrijver, Martinus (‘Tinus’) Stevens 

uit Schoonoord, had blijkens het kasboek van Zijp in 1926 en 1927 tijdens de hooitijd bij hem gewerkt. Daarbij 

waren zij kennelijk op voet van correspondentie geraakt. In 1930 kreeg Stevens inderdaad weer werk van Zijp. 

Hij verdiende toen in zes weken bij elkaar 160 gulden. Voorin het kasboek staan de namen van vier poepen uit 

Drenthe waarmee Zijp contacten onderhield: behalve Tinus Stevens diens neef Jan Stevens uit Zweelo; Tjerk de 

Haan uit Westerborg en A. Knol uit Orfelte. Uit de rest van Stevens’ brief valt op te maken dat hij Zijp al eerder 

had geschreven, met het verzoek hem geld te lenen voor het beginnen van een eigen bedrijfje. Zijp had hem toen 

terug geschreven dat hij beter eerst zelf wat kon sparen. Tinus prees hem nu om zijn goede raad en bekende: ‘Ik 

was te dol, want min ouders keurden het plan ook niet goed.’ Daarom bood hij zich in de crisistijd maar deels 

voor niets als arbeidskracht aan. 

Veel boeren kwamen weer in het nauw, vooral als ze stevige hypotheken hadden en hun spaarcenten belegd 

hadden in aandelen. Onder gezeten boeren was dat laatste vrij populair. Sommigen waren zelfs gedwongen hun 

boerderij te verkopen en moesten bidden dat ze als pachter mochten blijven zitten. Textielbaron J.L. ten Bosch 

uit Almelo werd op die manier een bekende redder in nood. Hij kocht vier boerderijen in de Beemster. Clasien 

KoningAl, de vrouw van veehouder Cor Koning aan de Jisperweg, vertelde in een interview dat Ten Bosch wel 

eens langskwam met vrouw en kinderen om een praatje te maken met zijn pachters. Mevrouw Ten Bosch aaide 

dan de koeien in de stal. Mevrouw Koning: 

 Ik waste de staarten altijd extra. De koeien glommen helemaal. En dan zei ze: ‘Wat toch een verschil als bij 

andere boeren, hè?’ En daar had mijn man zo’n hekel aan.(…) We hadden voor vijf jaar gehuurd en moesten Ten 

Bosch de eerste drie jaar 180 gulden pacht betalen en dat kon lang niet altijd. En toen kwam hij een keer en toen 

zei Cor: ‘Ik kan het niet betalen.’ Ik begon te huilen. Toen mochten we die laatste twee jaar 85 gulden betalen. 

Dat moesten we altijd met kerst betalen, via notaris Van Woerden. 76 

 Later heeft Ten Bosch de boerderijen weer, met winst, aan de pachters terugverkocht. 

 Voor de landbouwcrisis aan het einde van de negentiende eeuw was de helft van de grond in de Beemster in 

handen van de boeren zelf. In 1910 was dat aandeel gedaald tot 32 %. Tussen 1910 en 1930 nam het weer toe tot 44 %.77 

In de crisisjaren ’30 nam het eigen bezit opnieuw af. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar vijftien jaar na de 

Tweede Wereldoorlog, in 1960, was nog maar 36 % van de veehouders eigenaar van hun land. Ze bezaten samen 

een derde van de weidegrond in de polder. Tweederde was toen pachtgrond.78 

Veranderende wereld
Na de Tweede Wereldoorlog keerden aanvankelijk de gewone verhoudingen in de veehouderij weer terug. Al 

eeuwen telde de Beemster ruim 250 grotere stolpboerderijen en een handvol kleinere melkveebedrijven, met 

samen tussen de 4.000 en 5.000 koeien. Sinds een generatie waren enkele tientallen veehouders op akkerbouw 

over gestapt. De koeien werden nog met de hand gemolken en het hooi werd nog grotendeels met de hand binnen

gehaald, al werden er al wel sinds het begin van de eeuw maaimachines en hooiharken met het paard getrokken. 

Grafiek 3.7. Varkensomzet in guldens Jan Klaver 1911-1942.

Brief van ‘poep’ Martinus Stevens aan veehouder 

Klaas Zijp aan de Rijperweg, 23 mei 1930.

Bron: Kasboek Jan Klaver.

Waarde vrind, 

Dit keer kom ik u weer even van het werk ophouwen, 

maar dit keer met ander nieuws. (…) Ik zal u eerst maar 

eens vertellen dat mijn vrouw en ik ook een schattig 

meisje hebben gekregen den 14 maart 1930. 

Ik heb u reeds verteld dat ik met mei vrij was, nu heb 

ik tot hier toe altijd wel werk, maar nu is het toch ook 

gebeurd. Nu ben ik van plan om dit jaar weer naar 

Holland te komen. Ik heb nu in geen 2 jaar bij u geweest, 

maar ik dacht als gij eentje kunt gebruiken dat ik weer 

kon komen, of dat gij soms een ander boer voor mij wist.

Wilt gij zoo goed zijn mij hierover te berichten. Hier 

is moeilijk werk te vinden, en omdat ik het werk hier 

gedaan heb, zou ik ook zoo gauw mogelijk wel willen 

komen, want zonder werk bevalt mij niet. Het ziet er hier 

in Drenthe wel aardig uit met de gewassen, voor name lijk 

met grasland. Hoe is het bij u gesteld met de weide en het 

hooiland, wel goed denk ik. En hoe gaat het met u vrouw 

en de beide kleinen, want ik heb van neef Jan gehoord dat 

gij nu twee kinderen had. Gaat het op de Rijperweg ook 

goed, doe al gij wilt ze allen de groeten van mij. 

(…) Als gij mij van t jaar nu gebruiken kan, zout gij 

zeker niet onmiddellijk werk voor mij hebben? Ik wil 

dan wel de eerst dagen van mijn week loon vallen laten. 

Moogt gij in het geheel geen werk voor mij hebben, blijft 

gij van mij altijd toch een vriend.

Martinus Stevens, Slenerweg, Schoonoord (Drenthe)75
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welvarend was. Dat zorgde opnieuw voor de wet van de remmende voorsprong: de boeren konden het relatief lang 

op de oude voet volhouden. Bovendien waren er weinig kleine bedrijfjes in de omgeving die ermee stopten. Als men 

in de Beemster het bedrijf van de buurman moest opkopen, betekende dat gelijk een forse investering. Daar kwam 

bij dat de polder in verhouding veel pachtbedrijven telde. Ook dat beperkte vermoedelijk de investeringslust.

 Uiteindelijk is het aantal veehouderijbedrijven in de halve eeuw tussen 1960 en 2010 gedaald van 284 tot 87. Dat 

wil zeggen dat twee van de drie zijn overgenomen door de resterende bedrijven of in handen zijn gekomen van 

boeren van elders. Het aantal melkkoeien verdubbelde in diezelfde tijd tot 8.350. In 2010 waren het er gemiddeld 

96 per bedrijf.88 Een groot deel van de groei van het aantal koeien dateert al van voor de invoering van het Europese 

melkquotum in 1984. 

 Een bedrijf waar de boer zowel koeien melkt, varkens houdt en ook runderen mest, komt in de polder niet meer 

voor. De enige neventak die nog wordt beoefend is het houden van schapen, aangezien dit weinig arbeid vraagt. 

Maar ook dat is aanzienlijk minder dan vroeger. Wel was er er in 2010 naast de melkveehouderijen een aantal 

ge specialiseerde vleesveebedrijven in de Beemster. Verder is er één gespecialiseerde vleesvarkenshouderij en zijn 

er enkele melkgeitenhouders actief. Dat laatste specialisme neemt de laatste jaren als alternatief voor de rund

veehouderij een grote vlucht. In 2000 telde de Beemster nog 673 geiten, in 2010 al 1.473.89 Een ander fenomeen 

dat de laatste decennia sterk opkomt, is de paardenhouderij. In 2008 telde de Beemster al 38 paardenhouders, 

met zowel paardenfokkerijen, recreatieve maneges als hobbystallen. 

 De keerzijde van het teruglopende aantal boeren is dat de Beemster steeds minder een puur agrarische samen

leving is geworden. De veehouders maken er steeds minder de dienst uit. Het boerenbedrijf is tegenwoordig 

slechts één van de economische activiteiten in de polder, al is het nog steeds de belangrijkste. 

worden vastgesteld wat hun verervingseffect op de melkgift van hun dochters was, waren de meeste stieren al 

naar het slachthuis. De revolutie van het rietje brak pas echt door nadat de Wageningse hoogleraar prof. dr. ir. 

R.D. Politiek in 1963 een experiment met een landelijk proefwachtstation kon beginnen om jonge stieren uit te 

testen. Alleen de stieren die na vier jaar de meest gewenste verervingseigenschappen bleken te hebben konden 

sindsdien nog voor algemeen KIgebruik ingezet worden. Het gevolg was dat in 1980 niet meer dan zeven stieren 

verantwoordelijk waren voor meer dan de helft van alle aangehouden koekalveren in NoordHolland.85 Veel 

kans op inteelt gaf dat overigens niet, omdat de meeste van die oudere stieren niet langer dan een generatie 

koeien actief waren. Hoewel de melkgift van toen af fors omhoog ging, mocht het niet meer echt baten. Toen 

de Amerikaanse concurrentie eenmaal te velde kwam, moesten de stieren van eigen teelt voorlopig het hoofd 

buigen.

Schaalvergroting
Na de melkmachine en het spermarietje kwamen de melktank, de voedersilo en de ligboxenstal, de betonnen 

con structie die de stolp voorgoed opzij zette als boerenbedrijfsgebouw. In 1967 stonden er de eerste drie in 

NoordHolland. Tien jaar later zat iedereen met de r abobank te rekenen wat het zou kosten om er één achter 

de stolp te bouwen. Schaalvergroting was het motto in de Europese landbouwpolitiek. Veehouder Konijn aan 

de Jisperweg had het in 1966, voor de troepen uit, nog over een iets andere boeg gegooid. Hij bouwde achter zijn 

stolp een dubbele ZuidHollandse stal op de groei voor vijftig koeien. Daarin stonden ze nog wel vast, maar met 

de koppen naar elkaar en een breed gangpad ertussen om ze makkelijker te kunnen voeren.86 

 Gingen in 1965 de berekeningen van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor een rendabel eenmansbedrijf in 

de veehouderij nog uit van een kapitaalsinvestering van 170.000 gulden en 25 koeien, in 1975 maakten voorlichters 

de boeren al gek met ‘investeringsplaatjes’ van 786.000 gulden en 60 koeien.87

 Toch waren de meeste bedrijven in de Beemster relatief laat met melktanks, ligboxenstallen en schaalvergroting. 

De reden is waarschijnlijk dat het boerenbedrijf in de Beemster van oorsprong verhoudingsgewijs vrij groot en 
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