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Akkerbouw en tuinbouw namen naast de veehouderij in de Beemster lang een bescheiden plaats in. Pas met 
de uitbreiding van de transportmogelijkheden in de negentiende eeuw en de verbetering van de water huis
houding na de komst van de eerste stoomgemalen, begonnen zij aan een geleidelijke opmars. Aard appelen, 
fruit en augurken werden de Beemster producten bij uitstek. Bloeiende bloembollenvelden zetten de laatste 
decennia in de lente delen van de polder in kleur.

Weinig wuivend graan 
Al werd er volgens Jan Adriaansz Leeghwater al in het eerste jaar na de droogmaking een overvloedige oogst aan 

kool zaad en graan binnengehaald, toch bleek al snel dat grote delen van de Beemster te nat waren voor blijvende 

akkerbouw. Dat kwam behalve door de vaak ontoereikende molenbemaling door de snelle inklinking van de 

bodem.1 Landeigenaren en pachtboeren hadden al halverwege de zeventiende eeuw het grootste deel van hun 

akkerland omgezet in weidegrond voor de veeteelt. 

 Feitelijke gegevens over de omvang van de akkerbouw in de polder in de eerste periode na de droogmaking zijn 

schaars. Als er al boeren graan en andere gewassen verbouwden, gebeurde dat vaak op een deel van de kavels. Een 

zeventiende-eeuwse kaart van de landerijen van de Zeeuwse koopman Pieter Courten op de Arenbergerkavels 

31 en 41 aan de Hobrederweg, laat zien hoe het bouwland (‘saailant’), dat in de jaren voor 1627 het grootste 

deel van de kavels uitmaakte, steeds meer moest wijken voor weiland, tot uiteindelijk alleen nog het achterste 

deel van kavel 41 een akkerbouwbestemming had. Courten, die zich ongetwijfeld weidse akkers met graan had 

voorgesteld, had toen kennelijk al de belangstelling voor zijn verre bezit verloren en deed het van de hand. 

 Dat akkerbouw in de beginjaren vaker werd geprobeerd, blijkt ook uit enkele losse contracten. Zo verhuurde 

koopman Denis Bave uit Amsterdam in 1618 aan Claes Cornelisz van Oostzaan een van de kleinere kavels van 5 

morgen met een ‘hofstede met schapen en varkensstallen’ waarvan de grond verder bezaaid was met ‘Zeeuwse 

tarwe’.2 Van de 48 morgen land die de Enkhuizense Maria van Loosen in 1635 aan de Jisperweg verhuurde, was 

8 morgen ‘saailand’. Volgens het huurcontract was de huurder verplicht om beurten daarvan jaarlijks 2 morgen 

braak te laten liggen. Ook mocht hij het land niet met lijnzaad bezaaien, althans niet meer dan hij voor zijn eigen 

huishouding nodig had.3 Hetzelfde gold voor vlas in een contract voor hetzelfde land in 1649. Het zaailand was 

toen al voor de helft omgezet in weidegrond.4 De bouw van hennep en vlas kwam kennelijk het land niet ten 

goede en verstoorde ook de omliggende weidegronden. De bepalingen maken in elk geval duidelijk dat dit toen 

in de polder al geen gangbare producten meer waren.

 Al was er vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw nauwelijks sprake meer van akkerbouw van enige 

be tekenis, toch zat er variatie in de hoeveelheid bouwland. Dat blijkt uit de opbrengst van de belangrijkste graan-

tienden in de polder (een heffing op de graanopbrengst). De rechten op de inning van de graantienden waren 

tussen 1747 en 1846 in handen van de Amsterdamse familie Warin-Van der Poll.5 In de veepestjaren 1747-1751 

brachten deze graantienden gemiddeld 640 gulden per jaar op. Toen het in de periode 1770 -1790 weer een stuk 

beter ging met de veehouderij, was de opbrengst nog niet de helft daarvan. Dat wijst erop dat de boeren wanneer 

de omstandigheden gunstig waren, weer overschakelden van akkerbouw op veeteelt. In de Franse tijd (1809-1811), 
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De Zeeuwse koopman Pieter Courten deed in 1627 

zijn land in de Beemster teleurgesteld van de hand

toen de akkerbouw geen succes bleek.
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Een bijzondere vondst
Oudste afbeelding van een Beemster stolp

In een kaartboekje dat bijna net zo oud is als de 

polder zelf werd tijdens het onderzoek voor dit boek 

een bijzondere vondst gedaan: de tot nu vroegst 

bekende afbeelding van een Beemster stolpboerderij. 

De tekening moet vóór 1627 zijn gemaakt door een 

anonieme landmeter in opdracht van de Zeeuwse 

koopman Pieter Courten (15811630), die verschillende 

kavels grond in de polder bezat. De houten stolp stond 

op de Arenbergerkavel 41 aan de Hobrederweg en werd 

bewoond door een pachtboer van Courten. 

Het was niet ongewoon dat landeigenaren hun vaak 

ver uiteenliggende grondbezit door landmeters in 

kaart lieten brengen. Een nauwkeurige administratie 

en opmeting waren van belang bij koop en verkoop 

en bij eigendoms en erfrechtkwesties. De kaarten 

werden zorgvuldig bewaard, bij elkaar gebonden 

in kaartboeken. De decoratieve waarde telde voor 

de opdrachtgevers zeker mee. Zeventiendeeeuwse 

landmeterskaarten zijn vaker ware kunstwerkjes. Een 

kaart met zoveel minutieus weergegeven details is 

echter een grote zeldzaamheid.

Zo zien we de olmen en de essen langs de inrit achter het 

hek, de kruidentuin en de ‘warmoes hof’ (groententuin) 

voor de deur, de wagen en kippenschuur met de 

varkenshof op het erf rechts, en rechtsboven zelfs het 

‘secreet huijsken’ of stilletje boven de sloot waar de 

bewoners hun behoeften deden. Ook een bootje en een 

paar zwanen ontbreken niet.

Omdat Courten waarschijnlijk zelden vanuit 

Middelburg zijn bezit in de Beemster bezocht, zal hij 

de kaart behalve voor praktische doeleinden hebben 

laten maken om thuis te bewonderen en aan familie en 

zakenrelaties te laten zien. Daarop wijst nog een ander 

bijzonder detail. Op het toegangshek links prijkt onder 

het wapen van Zeeland een opschrift dat bij vergroting 

zichtbaar wordt: ‘1612 wt [uit] zee land 1616’. Dit 

laatste jaartal is waarschijnlijk een aanwijzing voor het 

bouwjaar van de boerderij. Uit de beschrijving bij de 

kaart die de landmeter maakte van de bijbehorende 

landerijen op de kavels 31 en 41 in de Arenbergerpolder, 

blijkt dat de grond destijds voor een belangrijk deel voor 

akkerbouw werd gebruikt.

In 1627 verkocht Pieter Courten al zijn bezittingen in 

de Beemster aan de Amsterdamse weduwe Grietje Jans, 

vermoedelijk omdat de akkerbouw in de polder geen 

succes was. Het kaartboekje bleef in het bezit van de 

familie. Twee generaties later, in 1684, reisde Pieters 

achterneef Jan Boudaen Courten naar de Beemster. Zijn 

vrouw had daar een pachtboerderij geërfd op een kavel 

aan de Westdijk bij De Rijp. Courten nam kennelijk het 

zestig jaar oude kaartboekje mee om ook de situatie 

van destijds nog eens ter plekke te bekijken. Het moet 

hem getroffen hebben dat er van akkerbouw inmiddels 

vrijwel geen sprake meer was, want hij veranderde in de 

toelichting bij de oude kaart het woord ‘saailant’ diverse 

malen in ‘weilant’. Opmerkelijk in de bijgewerkte 

tekening is dat de opgehoogde slootkanten kennelijk 

nog wel steeds als akkerland werden gebruikt, iets 

dat ook elders in NoordHolland wel voorkwam. Jan 

Boudaen Courten voorzag het kaartboekje vervolgens 

van het jaartal 1684. Door zijn verre nazaten werd het 

boekje ondergebracht bij het Utrechts Archief.6

p.103 De stolp van Pieter Courten

Anoniem, vóór 1627

De in 1616 gebouwde, rietgedekte houten stolpboerderij

‘Uit Zee Lant’ op Arenberger kavel 41 aan de Hobrederweg, 

zoals weergegeven in Courtens kaartboek.

De landerijen van Pieter Courten aan de Hobrederweg 

Anoniem, vóór 1627, met aantekeningen uit 1684

Het land op de Arenbergerkavels 31 en 41 werd 

aanvankelijk gebruikt voor akkerbouw, maar bleek 

uit latere aantekeningen veranderd in weiland.
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In de tweede helft van de negentiende eeuw profiteerde de akkerbouw net als de veehouderij van de gunstige 

omstandigheden in de agrarische sector. De prijzen voor de producten stegen in snel tempo, zeker in jaren dat 

de oogst tegenviel door weer eens een muizenplaag, zoals in 1869. Maar de hogere opbrengst betekende wel dat 

ook de koop- en pachtprijzen voor bouwland flink toenamen. De koopprijzen stegen tot boven de 2.000 gulden 

per hectare, de pacht ging omhoog van zo’n 70 gulden in 1865 tot wel 100 gulden per hectare in de jaren 1870. 

 Toen de markt voor granen door de importen uit Amerika instortte, raakte ook de akkerbouw in een ‘kwijnende’ 

toestand.13 De koop- en pachtprijzen daalden wel iets, maar de boeren verdienden niet genoeg meer aan hun 

producten, zodat ze in financiële problemen raakten. In zijn verslag over de toestand van de landbouw schrijft 

burgemeester Scheringa hier uitgebreid over. Hij schatte het aantal hectare bouwland op ongeveer 210 hectare. 

Deze grond was minder waard dan de 5800 hectare weiland. Hij besteedde verder weinig woorden aan de 

akkerbouw: ‘Op de bouwlanden, hier van weinig beteekenis, worden hoofdzakelijk geteeld: tarwe, gerst, haver, 

boonen, erwten, aardappelen, mosterd- en karwijzaad.’14

Uitbreiding 
In de jaren 1900-1910 telde de Beemster minder dan 200 hectare bouwland.15 Dat was net als in het verleden 

doorgaans grond die als weidegrond ongeschikt was. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam daar in 

snel tempo verandering in. De oorzaak lag in de hoge prijzen van graan en andere akkerbouwproducten in de 

oorlogsjaren, omdat die voor een groot deel uit het buitenland moesten komen. Vanwege de schaarste stelde de 

overheid een ‘scheurplicht’ in, die landeigenaren verplichtte een deel van hun weidegrond beschikbaar te stellen 

voor graanbouw. Die scheurplicht konden ze afkopen als ze in de gemeente akkerbouwers wisten te vinden die 

dat opgelegde graanquotum voor hun rekening namen. Vooral pachtbedrijven stapten zo over op akkerbouw. 

 In 1920 was het areaal bouwland flink gegroeid tot 726 hectare, in 1930 weer iets afgenomen tot 695 hectare.16 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed zich om dezelfde redenen als in de Eerste Wereldoorlog opnieuw een 

uitbreiding voor. In 1950 telde de polder 1386 hectare akkerbouwland, in 1960 weer iets minder: 1250 hectare.17 

Er waren in 1960 vijftig akkerbouwbedrijven van meer dan 10 hectare, tegen 27 in 1930.18

toen de graanprijzen mede door aanvoerproblemen uit het buitenland extreem hoog waren, steeg de opbrengst 

van deze tienden tot 780 gulden per jaar. Ook Frederik Alewijn verbouwde op zijn buitenplaats Vredenburg in 

dure tijden incidenteel haver, gerst en zelfs suikerbieten, die hij op de markt liet verkopen. Het bracht soms bijna 

een kwart van de inkomsten van het buiten op.7

 Volledige akkerbouwbedrijven bestonden omstreeks 1800 in de Beemster nog altijd niet. De meeste boeren 

benutten hooguit 5 tot 7 morgen van hun kavel voor akkerbouw. Landmeter Jan Switser, aanvankelijk als hovenier 

werkzaam op de buitenplaats van de familie Van Foreest, geeft achterin zijn handgeschreven levensverhaal uit 

het einde van de achttiende eeuw een calculatie van de kosten en opbrengsten van een dergelijk stuk bouwland in 

de polder.8 Opmerkelijk is dat hij daarbij voor alle daarbij behorende werkzaamheden als ploegen, eggen, zaaien 

en oogsten (zichten, duiden en dorsen), alsmede het onderhoud van het land (zoals ‘muyshalen’ en greppelen) 

arbeidsloon berekende, bij elkaar in een jaar ongeveer 21,50 gulden per morgen. Bij een soortgelijke berekening 

voor het veehoudersbedrijf deed hij dat niet. Dat wijst erop dat de meeste boeren die akkerbouw doorgaans niet 

zelf verrichtten, maar daarvoor losse dagloners inhuurden.

 Het meeste bouwland betrof land dat als grasland geplaagd werd door unjer (heermoes of ‘akkerpest’, zie ook 

hoofd stuk 3). Er werden in hoofdzaak gerst, haver en paardenbonen op geteeld. Volgens de Beemster doopsgezinde 

predikant Jan Hartog die in 1800 de vragen uit de eerste nationale landbouwenquête beantwoordde, was de bodem 

voor goede rogge- of tarweteelt te slap.9 Ook de aardappel kwam destijds nog niet in het bouwschema voor. 

 In 1812 werd volgens opgave van de gemeente niet meer dan circa 280 hectare bebouwd, ofwel ruim 4 % van 

de landbouwgrond in de polder. Behalve haver, gerst, tarwe, rogge en bonen was daarbij nu ook een bescheiden 

areaal aardappelen (9 hectare).10

 Maar bij de opmeting voor het kadaster omstreeks 1830 telde de Beemster slechts 106 bunder (hectare) bouw-

land. Het meeste was ‘unjerbouwland’. De fiscus taxeerde de waarde van deze grond op 24 gulden per hectare. 

Dat was minder dan de helft van de prijs van de beste kwaliteit grasland, waartoe bijna driekwart (72 %) van de 

land bouw grond in de Beemster werd gerekend: die werd getaxeerd op 54 gulden per hectare. Slechts een klein 

aan tal stukken ‘zuiver bouwland’ die niet met unjer bezet waren, werden in ‘tijden van duurte’ wel met graan en 

oliezaden bebouwd, aldus de taxatie.11 Ook volgens geschiedschrijver Jacobus Bouman was akkerbouw halverwege 

de negentiende eeuw nog ‘bijzaak’ in de polder, en was ‘haar bestaan vooral te danken aan de unjer.’ Bovendien 

waren er volgens hem in de Beemster ‘weinig geschikte arbeiders’ voor akkerbouw te vinden.12

Wandschildering van twee ploegende boeren in de

opkamer van boerderij ‘De Lepelaar’ aan de Middenweg 

Anoniem, 18e eeuw

Het ploegen gebeurt met een houten ploeg bespannen 

met twee paarden, wat duidt op een welvarend 

landbouwbedrijf.

Aardappels rooien op de knieën, ca. 19201930

Aardappels poten op de trekker

J. Bekhof, ca. 1960
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Aangezien de Beemster veeboeren weinig verstand hadden van graan en aardappelen, waren de meeste nieuwe 

akkerbouwers import. Zij voelden zich nog lang weinig geaccepteerd in de boerengemeenschap, waar ze werden 

uitgemaakt voor ‘praalhanzen’.19 Hun geregelde bezoek aan de beurs in Amsterdam waar de aardappelhandel 

bijeenkwam, werd beschouwd als dikdoenerij. Ook het seizoenpersoneel in de akkerbouw kwam vaak van buiten 

de polder, vooral uit Zeeuws-Vlaanderen. Het stond bekend als ‘Belzenvolk’. Net als de ‘poepen’ bij de veeboeren 

in de hooitijd, die vooral uit Drenthe en van de Veluwe kwamen, woonden ze in de oogsttijd in de schuur, waar 

ze doorgaans hun eigen kostje kookten. 

 De hoofdgewassen van de akkerbouwers waren graan, aardappelen en suikerbieten. De bietencampagne 

in het najaar zorgde ook toen al bij nat weer voor glibberige wegen in de polder. Daarnaast verbouwden de 

akkerbouwers ook wel peulvruchten (een teelt die relatief veel werk gaf), koolzaad, vlas en voederbieten. In 1960 

waren er veel bedrijven die een klein deel van hun grond benutten voor zaadteelt, met name graszaden.20 Vóór 

de mechanisatie, die vooral op gang kwam met de Amerikaanse Marshallhulp na de Tweede Wereldoorlog, 

hadden de akkerbouwbedrijven opvallend veel paarden voor het werk op het land. Vaak hadden ze wel vier tot 

zeven paarden, in tegenstelling tot de veeboeren die het in de meeste gevallen wel afkonden met twee.21 

 Net als in de veehouderij is ook in de akkerbouw het aantal bedrijven de laatste tientallen jaren afgenomen 

en zijn de overblijvers in omvang gegroeid. De teelt concentreert zich steeds meer op enkele producten. Zestien 

bedrijven teelden in 2010 aardappelen en groenten op gemiddeld 30 hectare, en 26 bedrijven verbouwden 

gemiddeld 18,5 hectare graan.22 Ook vindt er steeds meer specialisatie plaats. Zo is er een akkerbouwer die zich 

toelegt op spruitjes en een bedrijf dat inmiddels per jaar op zo’n 40 hectare bouwland knoflook teelt.

Tuinbouw
Waarschijnlijk werd al vrij kort na de droogmaking op de kleinere Purmerender kavels in de zuidoosthoek van 

de Beemster wat tuinbouw bedreven. Die perceeltjes waren gunstig gelegen voor de afvoer van producten per 

schuit naar de markten in Purmerend en Amsterdam, die bij de tuinbouw altijd een grote rol hebben gespeeld. 

Jacobus Bouman schatte het aantal zelfstandige ‘warmoezeniers’ in de Beemster omstreeks 1640 op tien. Verder 

hadden vrijwel alle buitenplaatsen en ook de meeste boerderijen moestuinen en boomgaarden, vooral voor 

eigen gebruik, maar deels ook voor de handel. Ook elders in de polder waren wel kleine tuinderijen te vinden. Zo 

verhuurde Elisabeth Coymans omstreeks 1650 op haar kavel aan de Westdijk bij De Rijp een apart ‘warmoeshoff 

met huissie’ ter grootte van 1 morgen aan een zekere Frans Pietersz.23 In het verpondingskohier van 1733 zijn 

zeven huisjes met een moestuin te vinden.24 Mogelijk is de tuinderij aan het einde van de achttiende eeuw wel 

iets uitgebreid toen tuinknechten van de opgeheven buitenplaatsen een nieuwe broodwinning zochten.

 Een kleine kavel van 2 morgen (1,7 hectare) kon, mits goed bewerkt, voor een gezin een bestaan opleveren, 

verklaarde predikant Hartog in 1800 in zijn antwoord op de vragen uit de landbouwenquête. De pacht voor 

tuinbouwgrond lag verhoudingsgewijs beduidend hoger dan die voor gras- of bouwland. De warmoezeniers 

teelden er kool, erwten en bonen, ‘doch meest gurke of comcommers’, aldus Hartog.25 Grote afnemers van de 

augurken waren de oorlogsvloot en, tot de opheffing in 1799, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waar de 

ingemaakte zure bommen op de lange reizen overzee dienden ‘ter verversing van de schepelingen.’

 Bij de opmeting voor het kadaster omstreeks 1830 telde de Beemster inclusief boerenmoestuinen 101 hectare 

tuingrond, ongeveer evenveel als akkerland. In het volkstellingsregister van de Beemster uit dat jaar zijn 38 

‘warmoezeniers’ te vinden.26 Het merendeel daarvan was pachter, want de kadasteradministratie van 1832 telde 

maar twaalf tuinders die op eigen grond teelden.27

Nieuwe markten
Tot het einde van negentiende eeuw bleef het aantal tuinders in de Beemster beperkt. Volgens de opgave van 

burgemeester Scheringa waren in de tweede helft van de jaren 1880 in de Beemster 56 ‘warmoeziers’ actief en  

telde de polder inclusief de moestuinen van de boerderijen 118 hectare tuingrond.28 Dat was weinig meer dan 

in 1832. 

Slabonen planten mocht nooit op je knieën, ca. 1935

Spruiten oogsten, ca. 1930

Tuinder H. Waterhout sr. (19051975) aan het werk
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maar mondjesmaat bij tuinders in gebruik, wellicht omdat die nog weinig waren gericht op de teelt van primeurs. 

Pas na 1900 werden ze gemeengoed.31

 Het bewerken van een gemiddelde tuin in de Beemster van een kleine 2 hectare was intensief werk, waarbij 

behalve in de winter vrijwel het hele jaar lange dagen werden gemaakt. Van de ongeveer zeventig tuinders omstreeks 

1890 hadden er dan ook twintig een inwonende knecht en vijftien een arbeider.32 Alleen al het spitten met de hand 

van zo’n tuin was ongeveer tien manweken werk. Sijtje Bakker herinnerde zich dat ze thuis op het ‘Huttenpad’ altijd 

twee inwonende knechts hadden: ‘Dat waren altijd jongens uit arme gezinnen, meestal uit De Rijp.’33 Toen na de 

Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 de lonen fors stegen, werd dat personeel snel minder. Er werd toen ook meer 

geploegd met een ket (een klein paard), en soms met een tweede ket die geleend werd van de buren.

 Bijna alle tuinders hadden ’s winters een paar koeien en soms een paar schapen voor de mest. Dat blijkt ook al 

uit de opgave van burgemeester Scheringa uit de tweede helft van de jaren 1880, toen de tuinders gemiddeld drie 

koeien hadden en anderhalf schaap.34 Het ging meestal om koeien die niet meer drachtig waren geworden en 

waarvan de melkgift dus ten einde liep. De boeren boden die koeien op de najaarsmarkt in Purmerend te koop 

aan. Tuinders voerden ze met tuinafval en hooi dat ze ’s zomers in de wegbermen en op gepachte dijkstukken 

hadden gemaaid. In het voorjaar verkochten ze de beesten weer aan een vetweider die ze een zomer stevig liet 

grazen voor ze naar de slager gingen.

Tuinders verenigen zich 
Tot de komst van de spoorwegen moesten de tuinders hun waar zelf met beurtschepen op woensdag- en 

zondagmorgen naar Amsterdam brengen, waar zij overgeleverd waren aan de prijs die de opkopers boden. Op 

topdagen werden op die manier wel eens 4000 manden met augurken naar de hoofdstad gebracht. Om tegenwicht 

Maar tussen 1890 en 1920 groeide de tuinbouw in de Zuidoosthoek ineens explosief. Het aantal tuinbouw-

bedrijven verviervoudigde in die periode, tot 229 in 1921. De verbeterde vervoersmogelijkheden per stoomschip en 

trein, die aan het einde van de negentiende eeuw de markten voor de akkerbouw en de veeteelt door de goedkope 

import van vooral graan uit de Verenigde Staten ondersteboven gooiden, boden de tuinbouw juist nieuwe kansen. 

Wegens de beperkte houdbaarheid van de producten had deze sector niet te kampen met concurrentie uit verre 

oorden. De aansluiting van Purmerend op het spoorwegnet in 1885 en de nieuwe tramlijn door de Beemster van 

Alkmaar naar Amsterdam vergrootten de afzetmogelijkheden aanzienlijk. Ook buiten de landsgrenzen, zoals 

in het economisch snel groeiende Duitsland. Daarnaast verbeterde de stoombemaling van de polder sinds 1885 

de omstandigheden voor de tuinbouw.

 De komst van zuivelfabrieken betekende voor de tuinders bovendien een mogelijkheid om nog wat bij te ver-

dienen met de melk van het vee dat zij ’s winters voor de mest hielden. Vóór de komst van de fabriek waren daar 

geen klanten voor te vinden. Het relatieve succes van de tuinbouw in de agrarisch sombere tijden aan het einde 

van de negentiende eeuw bood ook veel boerenknechts de kans om op een kaveltje van minder dan 2 hectare 

met hard ploeteren eigen baas te worden. Honderden grepen die kans.

Wisselteelt en handwerk
Faam verwierf de tuinbouw in de Beemster in die tijd vooral met zijn augurken en bonen. Vandaar de spotnaam 

‘Bonenbuurt’ voor Zuidoostbeemster. Die bonen waren er dan weer in diverse variëteiten: tuinbonen, sla- of 

stam  bonen (tegenwoordig: sperziebonen), de bij Beemsterlingen befaamde ‘blauwschokkers’ (kapucijners), en 

in minder mate snijbonen. Verder vond er ook wat zaadteelt plaats, vooral mosterdzaad dat werd gebruikt voor de 

in maak van de augurken. Daarnaast teelde vrijwel elke tuinder aardappelen, bij voorkeur de vroege soorten, die 

meer opleverden dan de late aardappel, die eigenlijk een akkerbouwproduct is. Als het even kon had de tuinder 

ook wat appel- en perenbomen met daartussen soms bessenstruiken en aardbeien.

 Geen enkele tuinder in die tijd was gespecialiseerd in één product. Om uitputting van de grond te voorkomen 

was het noodzaak om op dezelfde grond steeds van teelt te wisselen. Zo brachten peulvruchten stikstof in de grond 

die de augurken en de aardappelen er juist uithaalden. Het combineren van voor- en nateelten maakte het verder 

mogelijk meerdere oogsten per jaar van dezelfde grond te halen. Hetzelfde gold voor de onderteelt van groenten 

in de boomgaard onder de fruitbomen. De grond werd dus buitengewoon intensief gebruikt en moest dan ook 

intensief bemest worden, in hoofdzaak met stalmest. De meerdere teelten door en na elkaar waren tevens een 

vorm van risicospreiding tegen tegenvallende weersomstandigheden, ziekten en plagen van ongedierte. 

Jan Visser vertelde over de tuin van zijn vader in de jaren 1920 aan de Middenweg: 

We teelden hoofdzakelijk doppers, blauwe en groene blauwschokkers. Die werden op regel gezet en daartussen kwamen 

spruitenplanten. Er werden tuinbonen geplant, twee regels naast elkaar, een voet (dertig centimeter) van elkaar af. 

Daar kwamen augurken tussen en wat koolsoorten, stekrapen. Later werd het nog fijner en hadden we ook peultjes. 

We hadden ook een heel veld met sperziebonen, slabonen zeiden we toen, van wel vijfentwintig bij vijftig meter. We 

kweekten ook fruit, goudrenetten. En na de sla- en snijbonen kwam een nateelt met andijvie en herfstsla.29

Bij Loes Mus thuis werd er na de blauwschokkers boerenkool geplant, of spruitjes. Tussen de tuinbonen werden 

al vast de augurken gezaaid: ‘Als de tuinbonen weg waren, dan had je de augurken. Augurken plukken was een werk 

hoor. Als het regende gingen je vingers kapot. Ze noemden ze niet voor niets de Beemster scherpen.’ Slabonen 

mocht je nooit op je knieën plukken, vertelt ze.30 Ze stonden zo dicht op elkaar dat er anders bloemetjes kapot 

konden gaan. Dat was dus de hele dag voorzichtig werken met een kromme rug. 

 Om de teelt te bespoedigen gingen de meeste tuinders gebruik maken van broeiramen waaronder ze de plantjes 

‘voortrokken’. Vervolgens werden de bonen-, sla- of augurkenplanten overgeplant in de volle grond. Hoe eerder 

je kon oogsten, hoe hoger doorgaans de prijs die je voor het product kon maken. Ofschoon zulke broeiramen al 

in de achttiende eeuw in de tuinen van de buitenplaatsen in de Beemster werden gebruikt, waren ze in 1880 nog 

Advertenties in de Purmerender Courant

21 september 1879 (boven) en 21 juli 1880 (beneden).

Wouter Sluis (18271891)

Simon de Heer, jaar onbekend

Sluis op oudere leeftijd, door de twee 

generaties jongere De Heer geschilderd 

naar een foto uit 1881.

Reglement van de coöperatieve 

Tuinbouwvereniging 

‘Beemster en Omstreken’, ca. 1870
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1880 telde de Tuinbouwvereniging Beemster en Omstreken al 215 leden. Ze stimuleerde de tuinders hun grond 

door middel van drainering beter te ontwateren, meer meststoffen toe te passen en moderne snoeimethoden te 

gebruiken voor hun fruitbomen. Ook belegde de vereniging bijeenkomsten waar door bemiddeling van Wouter 

Sluis tal van sprekers uit het hele land lezingen gaven, niet alleen over tuinbouw, boomteelt of ongedierte in 

de tuin, maar ook over natuurkunde en onderwerpen als ‘de zwaartekracht in verband met de beweging der 

hemellichamen’.

 De tentoonstellingen in ‘De Tuinbouw’ werden een traditie, met als beproefde trekpleisters optredens van de 

Beemster Fanfare en het koor ‘Harmonie’, tableaux vivants, bal na en de onderlinge wedstrijden voor leden voor 

de beste geteelde producten. Als prijzen konden de bekroonden kiezen uit boeken of stukken gereedschap.37 

Toch werd ondanks alle inspanningen in een krantenverslag van de tentoonstelling van 1889 nog opgemerkt 

dat de tuinbouw in de polder zich ‘vooralsnog beperkt tot verloren hoekjes’.38 

Veiling Beemster, Purmerend en Omstreken
Behalve wat handel met plaatselijke venters was er op de markt in Purmerend één grote inkoper voor tuinbouw-

producten, de firma Gebroeders Van Twisk uit Nieuwediep, met daarnaast enkele Zaandammers.39 Vanaf 1890 

begonnen ook Amsterdamse commissionairs op de Purmerender markt te verschijnen. Via die contacten gingen 

tuinders uit de Beemster behalve augurken ook andere producten naar Amsterdam verzenden via de stoomboot 

van Goedkoop of met de tram. 

 Na Wouter Sluis nam het hoofd van de school in Zuidoostbeemster, meester Dirk Dekker, het roer over bij 

de belangenbehartiging van de tuinders. Hij zag perspectief voor het oprichten van een eigen veiling. Dan 

zouden tuinders niet meer door de inkopers tegen elkaar worden uitgespeeld als zij met hun bederfelijke waar 

helemaal naar Amsterdam waren gereisd. Bij een veiling zat de verkopende partij bij zijn waar en werden de 

te bieden aan die eenzijdige marktverhoudingen verenigden de tuinders zich in oktober 1867 in een ‘Coöperatieve 

Tuinbouwvereeniging Beemster en Omstreken’, die zich onder meer inzette voor de collectieve verkoop van de 

augurken. Landbouwpionier en duizendpoot Wouter Sluis was één van de initiatiefnemers, en de eerste voorzitter. 

 De vereniging telde meteen al tientallen leden. In september 1868 organiseerden Sluis en de zijnen de eerste 

grote tuinbouwtentoonstelling in de lokalen van de speciaal met dit doel opgeknapte oude herberg ‘De Laatste 

Stuiver’ van S. Hooijberg aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster, die werd herdoopt in ‘De Tuinbouw’. Het 

werd een groots evenement met maar liefst 325 inzendingen van groenten, fruit en bloemen en prijzen voor de 

telers van de beste producten. Wouter Sluis zelf won eerste prijzen met onder meer zijn uien, gele en witte erwten, 

aalbessen en kropsla. Het geheel werd opgeluisterd met optredens van de Marinekapel uit Den Helder en het pas 

opgerichte Beemster mannenkoor, een gratis onthaal van de kinderen van de armenschool en groot bal na.35 ‘De 

Tuinbouw’ fungeerde sindsdien als uitvalsbasis voor verenigingsactiviteiten zoals vergaderingen en lezingen.

 In 1877 werd vanuit de Tuinbouwvereniging een onderlinge vennootschap, de ‘Coöperatieve Vereeniging tot de 

in- en verkoop van Beemster augurken’ opgericht, wederom onder voorzitterschap van Wouter Sluis. De nieuwe 

vennootschap begon met het oprichten van een pakhuis en werkplaats voor het collectief inmaken van augurken, 

zodat de telers niet langer gedwongen waren ze allemaal vers te verkopen. De inmakerij startte in 1878 in een 

oude traankokerij in Purmerend.36 In 1882 werd een aparte loods aan de Zuiderweg in de Beemster opgericht, 

in de volksmond de ‘augurkenfabriek van Wouter Sluis’. De ingemaakte augurken werden door tussenhandel 

geleverd aan restauranthouders en groentezaken en ook naar het buitenland verkocht. Net als voor de kaas en 

het fokvee was ook voor dit product Engeland aanvankelijk het voornaamste afzetgebied.

 De vereniging werd een groot succes, niet zozeer door de goede opbrengsten van de augurken, maar vooral ook 

omdat de eigen organisatie voorzag in een behoefte aan saamhorigheid. Want bij de afdeling van de Hollandsche 

Maatschappij van Landbouw, die door de veehouders werd gedomineerd, voelden de tuinders zich niet thuis. In 

Drukte bij de coöperatieve augurkeninleggerij 

aan de Zuiderweg, ca. 1900

Opgericht in 1882 en in de volksmond bekend 

als ‘de augurkenfabriek van Wouter Sluis’.

Dirk Dekker (18371922), ca. 1890 

Markante Beemsterling, onderwijzer en schoolhoofd 

aan de school in Zuidoostbeemster (1863-1906) en in 

1896 oprichter van de Afslagvereniging ‘Beemster, 

Purmerend en Omstreken’.

Tuinbouwtentoonstelling, 1922

Stand van coöperatieve Tuinbouwvereniging 

‘Beemster en omstreken’.
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vrijwel onverkoopbaar. Waar daarvan vroeger wel tienduizend zak per dag geveild werden, kostte het in de jaren 

dertig de grootste moeite om er drieduizend zak van kwijt te raken. 

 In 1927 legde veilingvoorzitter Dirk Kooiman weliswaar de eerste steen voor een nieuw veilinggebouw, maar 

de groei van de tuinbouw in de Beemster was er toen eigenlijk al uit. Tijdens de crisis van de jaren ’30 moest er in 

het nieuwe veilinggebouw veel worden doorgedraaid. De omzet daalde in 1932 tot het niveau van voor de Eerste 

Wereldoorlog. Niettemin wisten de tuinders in 1937 voor het eerst twee vertegenwoordigers in het polderbestuur 

te krijgen, waarin traditioneel de veehouders domineerden.

Fruitteelt 
Vanaf de jaren twintig begon de fruitteelt in de tuinderij een steeds belangrijker plaats in te nemen. Per vierkante 

meter bracht het meer op dan de groenteteelt, en het was lichter werk. De meeste boomgaarden in de Beemster 

waren echter verouderd. De oude bomen gaven weinig opbrengst en de kleine kavels in de zuidoosthoek van de 

Beemster waren eigenlijk te klein voor een goed renderende tuin.

 Net als in de groenteteelt was de variatie aan soorten in de oude boomgaarden groot. Veehouder Jan Klaver 

die aan de Westdijk een vrij grote boomgaard had, plukte in 1919 wel 42 verschillende soorten appels en peren. 

De oogst was dat jaar fantastisch, schreef hij in zijn jaarverslag: ‘Nog nooit hebben wij zoveel appels en peren 

geoogst.’43 In totaal plukte hij dat jaar 510 manden (14.600 kilo). Dat leverde hem 1.400 gulden op, ruim 12 % van 

zijn inkomen. Zo’n omzet zou zich niet meer herhalen.

 Door de inundatie door de Duitse bezetters aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gingen in de zuidoost-

hoek van de Beemster 17.000 fruitbomen verloren. Dat was een ramp, maar het maakte de hoognodige her be-

plantingen wel gelijk onafwendbaar. In de meeste gevallen werden lagere boomsoorten teruggeplaatst, die 

makke lijker te plukken waren. Sindsdien nam de combinatie met onderteelt van groenten gaandeweg af, al 

inkopers die meer en meer richting Purmerend kwamen, verlokt tegen elkaar op te bieden. Zo kwam in 1896 

de afslagvereniging ‘Beemster, Purmerend en Omstreken’ van de grond, die in het seizoen driemaal per week 

ging veilen in de bovenzaal van café Boon aan het Venediën in Purmerend. De eerste keer, op maandag 15 juni 

1896 kwamen er 54 inzenders. De eerste vier zakken tuinbonen van Jacob van Baarsen brachten 1,10 gulden 

op. De gemiddelde opbrengst die dag was 2 gulden per persoon.40 De eerste jaren was de omzet dan ook niet 

denderend. Na een paar jaar gingen er stemmen op om de zaak maar op te doeken, want veel tuinders bleven 

toch ondershands met hun spullen naar Amsterdam varen. Het veilingbestuur voerde een harde strijd om de 

leden tot levering aan de veiling te verplichten. Pas na de eeuwwisseling kwam de loop er langzaam in.41 

 In 1905 werd de afslagmarkt verplaatst naar de Beemsterburgwal in Purmerend, maar de ruimte was daar zo 

beperkt dat er regelmatig extra politie op de been moest komen om het verkeer in goede banen te leiden. In 1907 

werden er aparte veilingen gehouden voor fruit en augurken. Een jaar later kwam er aan de Beemsterburgwal 

een eerste eigen veilinggebouw tot stand, compleet met veilingklok. De neerzetveiling maakte nu plaats voor 

een doorrijveiling, waarbij de producten niet meer werden afgeladen voor ze onder de veilinghamer gingen.42

In 1911 brandde de augurkenfabriek aan de Zuiderweg af. Hij werd weer opgebouwd, maar inmiddels werd de 

verkoop van ingemaakte augurken steeds meer overvleugeld door de verkoop van verse augurken via de veiling. 

In 1919 werd de fabriek dan ook gesloten en de loods als veilingopslag in gebruik genomen.

 Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog ging de omzet van de veiling met sprongen omhoog en nam het aantal 

tuinders in de polder toe, ook al was alle beschikbare grond in de Zuidoostbeemster al zo’n beetje bezet. De 

veiling begon wegens de grote vraag ook met ‘en bloc’-veilingen van producten van meerdere tuinders tegelijk. 

Maar na vette kwamen ook magere jaren. Toen in 1922 en 1923 de Duitse economie instortte en de D-mark per 

dag waardelozer werd, bleef van de export weinig meer over. De veilingomzetten halveerden. Bovendien werd 

door verhoogde invoerrechten vanaf 1925 de eens zo populaire Beemster tuinboon bij de Oosterburen op slag 

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1938
1936
1934
1932
1930
1928
1926
1924
1922
1920
1918
1916
1914
1912
1910
1908
1906
1904
1902
1900
1898
1896

Beemster
1660-1676

Grafiek 5.1 Omzet veiling Beemster,  

Purmerend & Omstreken in guldens 1896-1939

Bron: J.L. Postema, Geschiedenis en ontwikkeling  

der Purmerender markt (Purmerend 1940), 95.
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Advertentie van kassenbouwer D. Kruijt, 

tevens lasser, elektrisch smid en ‘Rijks 

gediplomeerd hoefmid’ aan de Zuiderweg  

in Zuidoostbeemster.

Bouw of reparatie van een broeikas, ca. 1930

Met reclame voor Beemster kasdruiven

en kassenbouwer D. Kruijt.

Plukkers in de boomgaard van Jan Kuik, 19201930

Peren plukken met ladder en trap in de boomgaard 

met hoogstam-fruitbomen.

De familie Regter, ca 1920

Met de oogst op de wagen klaar om 

naar de veiling te gaan. 



114 115piepers, blauwschokkers en augurken5

het logo ‘Beemster Lusthof’. Sommige hebben een winkel voor directe verkoop - van het land naar de klant - en 

bieden naast hun producten ook rondleidingen en educatieve programma’s aan. De deelnemende bedrijven zijn 

divers: van een kleinschalige bierbrouwerij en wijngaard tot bedrijven die op ambachtelijke manier honing, fruit, 

sappen, groenten, bloemen, kruiden, kazen en vlees produceren.51

Reizende bollenkraam 
In de jaren ‘20 van de vorige eeuw kwam ook de bloembollenteelt in de Beemster op, in eerste instantie voor-

name lijk als lucratieve bijverdienste van de groentetelers. Zo adverteerde de firma Tambach aan het Noorderpad 

in 1927 met dahlia’s, gladiolen, bollen en planten. Autobusonderneming De Raadt en Kistemaker uit Purmerend 

organiseerde al in 1929 reisjes voor toeristen langs de bollenvelden en de bloeiende fruitbomen in de polder. 

In 1936 werd de Floraliavereniging Beemster opgericht, die in 1937 haar eerste wintertentoonstelling van bol-

gewassen hield in ‘De Tuinbouw’. Het accent lag dat jaar op de tulp. Een jaar later werden de krokus en de hyacint 

in het zonnetje gezet. Voor de krokussen waren er 57 inzenders, voor de hyacinten zelfs 76.52 

 Bollenkwekers hebben voortdurend behoefte aan verse grond. Na elke bollenoogst kun je op dezelfde grond 

een jaar of zes niet meer telen, tenzij je de grond intensief en duur ontsmet door hem lange tijd onder water te 

zetten en vervolgens speciaal te bemesten.53 Vandaar dat bollenteelt voor de Tweede Wereldoorlog vooral een 

wissel teelt was van tuinders en maar bescheiden percelen betrof.

 In de jaren ’80 werd de bollenteelt echter snel populair bij veehouders. Ook zij moeten doorgaans eens in de 

tien jaar hun grasland omploegen en vernieuwen omdat er teveel onkruid en minder voedzame grassen de kop op 

steken. Bij de teruglopende melkinkomsten na de invoering van de melkquota bleek het een heel aan trekke lijke 

deal om grasland dat aan vernieuwing toe was, voor een aantrekkelijke prijs een jaar te verhuren aan een bollen-

kweker. Daarna kreeg de veehouder zijn grond weer terug. Deze ruil bespaarde de bollenkweker veel onkosten en 

leverde de veehouder een leuk extra’tje op. Zo ontstond een ‘reizende bollenkraam’, die jaarlijks van veehouder 

naar veehouder verhuisde. De bollenvelden zetten sindsdien elk voorjaar een opvallend deel van de Beemster 

in kleur, voornamelijk met tulpen. Enkele van de bollenkwekers zijn in de Beemster gevestigd, maar de meeste 

komen van buiten de polder. 

 De bollen uit de Beemster klei zijn, anders dan die van de zandige geestgronden, ‘zware’ bollen, die verkocht 

worden aan zogenoemde ‘broeiers’. Zij brengen de bollen in najaar en winter in kassen in bloei voor de pluk en 

de bloemenexport. Om arbeid te besparen bij het oogsten worden bollen tegenwoordig vrijwel alleen nog geteeld 

in netten. Met zijn allen op de knieën bollen rapen in een mand, zoals vroeger, is er niet meer bij.

verbouwde Wouter Sas in de jaren vijftig nog altijd aardappelen, bonen, kool, voederbieten en uien onder zijn 

appel- en perenbomen. Een echt inkomen kon hij uit zijn bescheiden tuin echter niet meer halen. Daarom nam 

hij er vanaf 1957 maar een baantje bij als monsternemer bij de rundveefokvereniging, voor de controle van de 

melkgift van de koeien.44

 Ook in de groenteteelt werd gezocht naar nieuwe producten. De augurk had langzamerhand zijn succesperiode 

gehad. Een nieuwe specialiteit van de Beemster werd vanaf de jaren dertig de meloen, geteeld onder plat glas. Op 

bescheiden schaal begon in dezelfde periode ook het experimenteren met kassen voor druiven, komkommers en 

tomaten. Maar een serieuze concurrent voor het Westland is de Beemster nooit geworden, hoewel de proeftuin 

die de Tuinbouwvoorlichtingsdienst na de oorlog in de polder vestigde dat van harte bleef aanmoedigen. 

 In 1948 werd een Lagere Tuinbouwschool in de Beemster opgericht en in 1953 verrees een nieuw Veilinggebouw 

in de wijk Overwhere in Purmerend. Dat alles was echter niet in staat de tuinbouw werkelijk nieuw leven in te 

blazen. Van de 200 tuinbouwbedrijven in 1960 - 100 groentetelers, 77 fruittelers en 30 bedrijven die fruit- en 

groenteteelt combineerden - was 70 % een eenmansbedrijf, veelal gerund door oudere tuinders. De gemiddelde 

veilingomzet van 60 % van de veilingleden bedroeg in de jaren 1961 en 1962 minder dan 10.000 gulden per jaar. 

Nog geen 10 % van de tuinders haalde een omzet van meer dan 20.000 gulden.45 Ondanks de tuinbouwschool 

bleken weinig jongeren nog warm te krijgen voor de tuinderij. Een plan om een glastuinbouwbedrijf te stichten 

met regionale voorbeeldfunctie op het terrein van boerderij ‘Zuidwijk’, leed in 1968 schipbreuk bij gebrek aan 

belangstelling. Het voorbeeldbedrijf had tuinders uit Aalsmeer en elders die gebrek aan bedrijfsruimte hadden, 

naar de Beemster moeten lokken.46

 In 1968 moest het veilingbestuur zich al achter de oren krabben of het nog zin had om door te gaan, in 1975 

kwam het uiteindelijk tot een fusie met andere veilingen. Het vijfentwintig jaar oude veilinggebouw in Pur-

merend werd in 1980 definitief gesloten.47 De Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging ‘De Drie Meren’ en de 

Coöperatieve Landbouwvereniging ‘Beemster, Purmer en Schermerhorn’ die in de jaren 1920 waren opgericht 

voor gezamenlijke inkoop, voorlichting en onderling contact, waren de veiling al in 1955 voorgegaan.48 

 De fruitteelt wist zich nadien in de Beemster redelijk te handhaven, mede omdat een aantal fruittelers sinds 

de jaren ’60 kans had gezien voormalige veehoudersbedrijven over te nemen. Daardoor konden ze grootschaliger 

gaan werken. Toch zijn er van die lichting fruitbedrijven nog maar enkele over. In 2000 telde de Beemster nog 

22 fruittelers met ongeveer 65 hectare fruitbomen, in 2010 was dit aantal geslonken tot 13 bedrijven, met een 

kleine 50 hectare boomgaard.49 In de glastuinbouw schakelde een aantal bedrijven over op de bloementeelt. In 

2010 telde de Beemster nog vijf glastuinderijen met ongeveer 10 hectare grond en 291 m2 kas.50 

 Een klein aantal jonge tuinders is het laatste decennium nieuwe wegen ingeslagen. Duurzaamheid, biologische 

teelt en bijzondere streekproducten zijn de nieuwe sleutelwoorden. Een twintigtal bedrijven werkt samen onder 

Veilingcomplex van Afslagvereniging Beemster, Purmerend  

en Omstreken (B.P. & O), 1955

Het nieuwe complex aan de Burg. D. Kooijmanweg in de wijk 

Overwhere in Purmerend met neerzetloods, koelgebouw, 

kantoren en afslaggebouw (rechts). Het complex was een 

ontwerp van de Purmerender architect Cornelis Koning.  

Het werd in 1986 gesloopt om plaats te maken voor woningen 

en bedrijfsgebouwen.

Opening van het veilinggebouw, 1953

De sleutel in het slot van de nieuwe veiling 

van ‘B.P &O’ op 9 april 1953. 
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De perenbomen van Wouter Sluis

Marianne Slot-Dekker, 2011

Langs de Nekkerweg en Volgerweg staan perenbomen van 

meer dan 100 jaar oud. Ze zijn geplant op initiatief van Wouter 

Sluis als ‘nutsboom’ voor algemeen gebruik. 

Werken in de bollen 

Han Hefting, 2012

Vanaf de weg gezien een feest van kleur.


