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Herbergiers en bakkers behoren tot de oudste ondernemers in de Beemster. Werk was er in de boeren
gemeenschap ook voor geschoolde ambachtslieden als smeden, timmerlieden en wagenmakers. Een midden
stand van gespecialiseerde winkeliers ontstond grotendeels pas in de loop van de negentiende eeuw. Vrijwel 
allemaal brachten ze tot in het recente verleden de boodschappen aan de deur.

Kroegen en herbergen
Van oorsprong was de polder in hoofdzaak een samenleving van boeren, en in de zomermaanden ook van de 

landeigenaren uit de stad met hun personeel. Beide groepen hadden wat te verteren, al lieten de heren het 

meeste uit Amsterdam komen en deden de meeste boeren ’s zomers hun inkopen in Purmerend wanneer ze daar 

dinsdags met hun kazen op de weekmarkt kwamen. Niettemin trok de nieuwe samenleving al snel neringdoenden 

aan. Toen de polderjongens nog bezig waren met het graven van de dijken en sloten kwamen er ongetwijfeld 

‘keetvrouwen’ mee die in tijdelijke behuizing voor de nodige drank en levensmiddelen zorgden. 

 Tapperijen en herbergen behoorden dan ook tot de oudste voorzieningen van de poldergemeenschap. In het 

centrum van de polder, ongeveer op de plek van het huidige ‘Heerenhuis’, stond ‘de tent’ van waaruit de polder

werkzaamheden werden gecoördineerd. In juli 1612 werd daar het feestmaal ter gelegenheid van het droogvallen 

van de Beemster gehouden. Waarschijnlijk was dit geen tent van zeildoek, maar een houten keet. Hij bleef in 

elk geval zeven jaar staan en telde meerdere vertrekken. Het gebouw werd in die tijd voor 100 gulden per jaar 

als herberg verhuurd aan een zekere Jan van der Sluis, ‘mits dat er te allen tijden een kamer voor de Heeren 

[bestuurders] ledig zal blijven’.1

 In 1619 liet Wellemoet Frans op dezelfde plek een echte herberg bouwen, een voorloper van het hedendaagse 

‘Heerenhuis’. Ze verkocht er bier van brouwerij ‘De Twee Haringen’ in Haarlem, waarvoor de schulden in 1627 

al tot 1.027 gulden waren opgelopen. Als ze uitsluitend bier van deze brouwer bleef schenken, hoefde ze over die 

schulden geen rente te betalen.2 Wat dat aangaat is er in vier eeuwen in de horeca weinig veranderd. Behalve 

bier zal zij achter de tap de nodige grutterswaren in voorraad hebben gehad, want een kroeg was in die tijd vaak 

tevens kruidenierszaak. 

 Tegenover het ‘Heerenhuis’, aan de overzijde van de Rijperweg, vestigden zich al snel twee concurrenten: de 

her bergen ‘’t Huys van Gemak’ en ‘De Vergulde Valk’ van Willem Valk. Beide zaken werden in 1614 geopend. 

Later kregen die etablissementen de namen ‘De Roskam’ en ‘Het Bonte Paart’. In de jaren 1690 werd ‘De Roskam’ 

ge  kocht door Jochem Hansz Voogd die er een bakkerij van maakte.

 Het vertier in de horeca was overigens beperkt: tappen was na zonsondergang verboden en op zondag mocht 

er vanwege de kerkgang voor vier uur ’s middags geen druppel geschonken worden. In 1630 kwam er aan de 

Volgerweg een herberg ‘De Groep’ van waard Johan Cruijff. Wegens het ongeoorloofd tappen op zondag liep hij 

in 1658 een boete op van 60 gulden.3 Van die uitspanningen was het ‘Heerenhuis’ de deftigste. Daar vertraden 

de hoge heren zich en naderhand de grote veeboeren. De koetsiers, tuinlieden van de buitenplaatsen en kleinere 

boeren waren vooral in de andere herbergen te vinden. In de achttiende eeuw konden zij hun dorst ook lessen in 

‘’t Laatste Stuijvertje’ van Claes Visser aan de weg naar Purmerend.
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Pasteibakker
De boerenpachters in de zeventiende eeuw waren relatief welvarend. Zij hadden een groot en efficiënt bedrijf te 

runnen. Het beslaan van hun paarden en het maken van hun wagens lieten zij graag aan vaklieden over. Hun 

vrouwen hadden ’s zomers bij het dagelijkse kaas maken ook geen tijd om hun eigen brood te bakken. In een 

belastingregister van de Beemster uit 1628 komen we naast herbergierster Wellemoet Frans van het ‘Heerenhuis’ 

aan de Rijperweg dan ook bakker Pieter Sijmonsz, Gerrit Smit (hoefsmid) en Jan de Wagenmaecker tegen. Elders 

woonden een timmerman Jacob Cornelisz en ‘laeckenkooper’ Claes Pietersz. Dat betrof ongetwijfeld alleen het 

topje van de plaatselijke middenstand: degenen die voldoende gegoed waren om belasting te betalen.4 

 In een soortgelijk belastingregister uit 1654 treffen we onder meer ‘pasteybacker’ Garbrant Pouwelsz aan. 

Zijn bezittingen werden zelfs op 3000 gulden geschat. Hij was daarmee rijker dan de meeste pachtboeren.5 Zijn 

pasteitjes moeten dus redelijk aftrek gevonden hebben. In het Kerkebuurtje woonden in die tijd de wat mindere 

middenstanders, zoals Hendrik de verver, een kleermaker en een linnenwever.6 Geschiedschrijver Jacobus 

Bouman telde in 1640 vier herbergiers, zes winkeliers, vier timmerbazen, drie metselaarsbazen, vier smeden, 

drie ververs, twee rietdekkers en elf bakkers, kleermakers, schoenmakers, kuipers en andere ambachtslieden.7 

Voor bouwvakkers was er in de beginperiode van de polder veel werk bij de bouw van boerderijen en buiten

plaatsen. Een belangrijk deel van die vaklieden woonde waarschijnlijk niet in de Beemster zelf, maar in het 

nabijgelegen Purmerend of De Rijp. Soms moet er een schaarste aan vaklieden zijn geweest. Zo moest aannemer 

Jacob Thymonsz uit Purmerend in 1651 extra volk inhuren voor de verbouwing van het buiten van mevrouw 

Suzanna Sohier aan de Rijperweg. Die moest hij twee stuivers per dag meer betalen dan gebruikelijk en bovendien 

moest hij slaapgelegenheid voor hen regelen.8 

 Naast de gevestigde middenstand was er op het platteland veel ambulante handel van allerhande ketellappers, 

messenslijpers, marskramers en venters met koopwaar als potten en pannen, textiel, garen en band. Vis en verse 

vruchten waren ook geliefde producten om langs de deur te slijten. Soms liep die venterij over in bedelarij. Zo 

vaardigden de Staten van Holland in 1679 een verordening uit tegen de ‘ventjagerij’. Het moest de plaatselijke am

bachts lieden en winkeliers een steuntje in de rug geven toen de economie in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw vooral op het platteland terugliep.9

Jaarmarkt en kermis
En dan was er eens per jaar de grote jaarmarkt met de Beemster kermis. In de eerste plaats was dit een veemarkt, 

maar tijdens de jaarmarkt was er ‘vrije koophandel’ in de polder. Ieder mocht tegen betaling zijn marktkraam 

op zetten, zij het dat volgens de keur uit 1626 de verkoop pas na vier uur ’s middags mocht beginnen.10 Dat trok 

niet alleen verkopers van bollen en andere lekkernijen, maar ook uitdragers van tweedehands spullen en kleding, 

Bakkerij aan de Middenweg, ca. 1920

In het pand dat bij oudere Beemsterlingen nog bekend 

is als bakkerij Buurs, was al vanaf 1640 een bakkerij 

gevestigd. In 1710 werd Jan Jansz van Baar de eigenaar.

Tegel met afbeelding van een marskramer, 18e eeuw

Boerenherberg in NoordHolland

Richard Brakenburg, ca. 1660-1700

Interieur met gezelschap drinkende, 

rokende, zingende en slapende boeren



120 121oud en nieuw ondernemerschap 6

brillen verkopers en kiezentrekkers, zoals de ‘zoon van den Hippocraat’ die volgens de auteur van het lange ge

dicht De Beemster Kermis uit 1774 met een ketting van tanden en kiezen tot aan zijn kousenband de boeren van 

zijn kwaliteiten probeerde te overtuigen. ‘Dokter Esculaap’ verkocht medicinale drankjes tegen koortsen en 

rode loop, een tinctuur tegen wormen in de maag of pillen tegen de verschrikkelijkste hoofdpijnen. Ook tegen 

veepest en tongblaar bij koeien werden wondermiddelen verkocht.11

 In het rampjaar 1672, toen half Holland onder water stond om zich tegen de binnenvallende Fransen te ver

weren, besloten de baljuw en hoogheemraden van de Beemster echter ‘bij dese tegenwoordige conjuncture van 

tijdt’ geen kramen en tafels toe te staan. Enkele jaren later waren de kramen en tafels weer welkom, maar niet 

‘allerhande spelen, goochelarijen ofte iets diergelijcks’.12

Karige omzet in achttiende eeuw
De benarde positie waarin de boeren in de eerste helft van de achttiende eeuw verkeerden door de lage zuivelprijzen 

en veepestepidemieën, had natuurlijk ook gevolgen voor de omzet van de plaatselijke neringdoenden.

 Bij de taxatie van alle woningen in de Beemster voor de verponding (huizenbelasting) in 1733 waren er maar 

vijf bakkerijen in de polder: Jan van Baar aan de Middenweg, Cornelis Blauw bij het Franse Pad en Volkert 

Andriesz aan de Rijperweg in Middenbeemster, Gerrit Jansz op de hoek van de Hobrederweg en Gerrit Brinck 

in de Klaterbuurt.13 De zesde bakker, Jacob Gerritsz van Baar in Noordbeemster, had zijn huis met bakkerij 

niet in eigendom en hoefde dus geen verponding te betalen. In 1740 besloot de eigenaar aan de overkant van de 

Middenweg een geheel nieuwe bakkerij te bouwen die enkele jaren later door Jacob van Baar voor 2900 gulden 

werd gekocht.14 Op de achterhand van deze bakkers stond de korenmolen van Aris Gras op de hoek van de 

Middenweg en de Hobrederweg.

Beemster Kermis, 18e eeuw

Illustratie bij het kermisgedicht van 

de Enkhuizenaar Jan Bartelink, De 

Beemster Kermis (1774).

Korenmolen ‘De Nachtegaal’

Marianne Slot, 2001

De enige korenmolen van de Beemster,

sinds 1669 gevestigd aan de Hobrederweg.

Korenmolen

Op de Paasvergadering van 1614 besloot het polder

bestuur tot de bouw van een korenmolen in Midden

beemster. Deze zou naast de kerk komen op het land 

van de gebroeders Van Oss. De eerste molenaar, Pieter 

Pietersz, kreeg al gauw met problemen te kampen. Hij 

maakte niet genoeg omzet, omdat inwoners die dichter 

bij een van de omliggende plaatsen woonden, liever 

daarheen gingen met hun graan. Bovendien waren er 

klachten over zijn werk, hij zou het ’cooren seer grof 

ende qualijck’ malen. Maar het grootste probleem 

was de windvang. De plek, aan de luwe zijde van de 

Middenweg, bleek niet zo handig gekozen, zeker niet 

toen aan de overkant de buitenplaats ‘Middelwijck’ met 

park verrees. Daarom verzocht Pieter Pietersz al in 1622 

om de molen te mogen verplaatsen. Een jaar later stond 

de molen op de noordwesthoek van Middenbeemster. 

Het mocht Pieter niet baten, in 1625 ging hij failliet.

Enkele jaren later kocht de toenmalige molenaar het 

naastgelegen huis en begon daar een broodbakkerij. 

Deze bakkerij heeft er tot in de negentiende eeuw 

gezeten. Ondanks de extra verdiensten bleef het 

sappelen voor de molenaarsbakkers. Tijdens een zware 

storm in december 1660 waaide de korenmolen om. 

Nog geen half jaar later kocht Jacob Annisz Backer de 

bakkerij en de ingestorte molen. Hij bleef wel brood 

bakken, maar zag voorlopig geen heil in herbouw van 

de molen. In 1669 verkocht Jacob de bakkerij en op 

dezelfde dag kocht hij twee erven op de hoek van de 

Middenweg en de Hobrederweg. Op het ene erf bouwde 

hij een huis met bakkerij, die er tot 1952 is geweest.  

Op het andere erf liet hij een nieuwe molen bouwen. Die 

molen, die pas veel later de naam ‘De Nachtegaal’ kreeg, 

heeft tot 2011 op die plek gestaan en is toen verplaatst 

naar het naastgelegen weiland waar hij momenteel 

wordt gerestaureerd.

In de achttiende eeuw waren molen en bakkerij lange 

tijd in bezit van de familie Van Baar, een bakkersfamilie 

die rond 1680 de bakkerij in Noordbeemster verwierf 

(in 1805 verkocht aan Jan Willemsz Stevers) en later ook 

de bakkerij op het oude molenerf in Middenbeemster. 

Daarna waren verschillende generaties Van der Lee 

bakker en korenmolenaar. Tot na de Tweede Wereld

oorlog was de molen in bezit van de familie Bijman. 

De molen werd toen nog maar weinig gebruikt voor 

het malen van graan en raakte in verval. Aan het 

bestaan als korenmolen kwam voorgoed een einde 

toen ‘De Nachtegaal’ in 1968 werd aangewezen als 

Rijksmonument.15
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In het jaar 1811 hebben we voor het eerst een tamelijk volledig beeld van de bewoners in de polder en hun be

roepen, dankzij het ‘Registre Civique’ dat keizer Napoleon Bonaparte van alle volwassen mannen liet aanleggen. 

Er werden toen 529 mannen in de Beemster geregistreerd. De helft daarvan was boer (‘paysan’). Het aantal 

ambachtslieden en neringdoenden bedroeg bij elkaar 58, dus circa 11 % van de volwassen mannen.19 

 Maar kijken we naar de patenten die in datzelfde jaar zijn afgegeven om een beroep of nering te mogen uitoefenen, 

dan zien we opvallend andere cijfers: niet vier bakkers, maar zeven personen kregen een vergunning om brood te 

verkopen.20 In plaats van twee herbergiers, waren er maar liefst 27 personen met een tapvergunning. En in plaats 

van drie kooplieden treffen we 32 ‘algemene’ kooplieden aan en daarnaast nog bijvoorbeeld 17 winkeliers in koffie 

en thee. Verder: zeven slagers; zeven vrachtrijders en vijf baardscheerders. Tel je alle patenten bij elkaar op, dan 

kom je op meer dan het dubbele aantal neringdoenden. Duidelijk is dat velen die zich boer, tuinder of molenaar 

noemden, er vaak een handeltje bij hadden in koffie, thee, grutterswaren, turf, spek of een borrel.

 Uit de Volkstellingen van 1830 en 1840 rijst hetzelfde beeld op. Opvallend is het sterk in aantal toegenomen 

bakkers. Mogelijk zijn hierbij ook de knechts meegeteld.21

Fraaie rijtuigen
Wanneer het de boeren halverwege de negentiende eeuw naar den vleze gaat, profiteert de middenstand mee. 

Rond 1850 meldt de gemeente in haar jaarverslagen dat de kleer en schoenmakers ‘voortdurend werk’ hebben 

en de broodbakkers ‘een behoorlijk middel van bestaan’. Ambachtslieden, zoals timmerlieden, metselaars, 

rietdekkers en smeden hebben ‘vanaf april tot october’ overvloedig werk. ’s Winters ‘als het vee op stal staat is 

er echter weinig werk voor de meeste knechts’. Voor hen en andere behoeftigen werd door rijke ingezetenen geld 

bijeengebracht voor levensmiddelen en brandstoffen. De gemeenteverslagen in deze jaren klagen wel dat er veel 

kramers en venters van elders komen die de winkelstand concurrentie aandoen, terwijl de boeren bij de weke

lijkse marktgang veel in de naburige gemeente kopen.22 Een baas verdiende ongeveer 1,40 gulden per dag, een 

knecht 1,10 gulden. De Beemster telde in die jaren acht tot negen broodbakkers. Er waren geen slagers. Tijdens 

de kermis en in de slachttijd werd er veel aan huis geslacht.23

In het belastingtelling van 1733 treffen we ook een aantal smederijen aan: ‘De Witte Kamp’ van Hendrick 

Bontekoe aan de Middenweg in Noordbeemster; de smederij van Hendrick Jurriaansz Smit in Middenbeemster, 

waarnaast in 1744 de nog altijd bestaande travalje (hoefstal) werd gebouwd, en de smederij aan de Rijperweg in 

Middenbeemster die in 1726 werd gekocht door Jan Elseboom uit Hoorn. En die van Jan en Luyt Brunting op de 

hoek van de Volger en de Neckerweg naast herberg ‘De Groep’.

 In Middenbeemster woonden rond 1750 verder nog een rietdekker, een chirurgijn, een kuiper en een wagen

maker aan de Middenweg. Tevens hield notaris Frederik van der Maij hier van 1733 tot 1751 kantoor. Aan de 

Rijper weg waren naast de twee herbergen, het ‘Heerenhuis’ en ‘Het Bonte Paart’ nog een wagenmaker, een kleer

maker, een timmerman en een schilder gevestigd.16 In 1753 was Saartje Blaauw, weduwe van Cornelis Koster, 

in haar woning naast het ‘Heerenhuis’ een winkeltje begonnen om in haar onderhoud te voorzien. Ze verkocht 

er niet alleen grutterswaren en drank, maar ook touw, bezems, potten en pannen, spek, papier en textiel. Toen 

haar erfgenamen in 1765 het pand verkochten, werd deze winkel weer opgeheven.17

 In de tweede helft van de achttiende eeuw ging het de boerenstand langzamerhand weer wat beter. De prijzen 

voor landbouwproducten trokken aan en daardoor kon men waarschijnlijk meer goederen en diensten afnemen. 

Succesvolle zaken en tientallen tappers
De Franse tijd rondom 1800 was voor de steden verre van rooskleurig, maar viel voor de landbouw, en dus ook 

voor de middenstand op het platteland relatief mee. In de Opregte Haarlemsche Courant stond in 1809 ‘wegens 

sterfgeval’ een kaarsenmakerij en smeersmelterij te koop aangeboden aan de Rijperweg in Middenbeemster ‘met 

alle gereedschappen die daartoe behoren’. De zaak was tevens ‘bierstekerij [biertussenhandel] en tapperswinkel’. 

Kort daarop zetten de erfgenamen van meesterwagenmaker Evert van Twisk diens wagenmakerij ‘met een nette 

en zindelijke inboedel’ in de krant te koop. Volgens de adverteerders was ‘de affaire sedert vele jaren met de beste 

uitslag gedreven’. Achter de zaak baatte de wagenmaker twee huisjes uit en had hij een grote schuur met een 

aanzienlijke partij iepenhout en gereedschappen. Twee jaar later vinden we in de krant een paardensmederij 

van Jan Hendrik Greve aan de Volgerweg, die volgens de advertentie sedert jaren ‘succesvol geëxerceerd’ was.18

Travalje, marktplein Middenbeemster

Jan Groenhart, 1982

Al ruim tweeënhalve eeuw nauwelijks veranderd. 

De dubbele houten travalje of hoefstal uit 1744 

waar paarden werden vastgezet om te worden 

beslagen. Aan de overkant ligt de voormalige 

wagenmakerij en smidse uit 1667.

Tabel 6.1 Beroepen in 1811, 1830 en 1840

a antal 1811 1830 1840

timmerlieden 16 34 27

metsela ars 1 5 7

huisschilders 2 10 11

rietdekkers - 3 2

kleermakers 11 11 10

na aisters - 17 11

schoenmakers 4 2 2

smeden 5 7 8

wagenmakers 2 - 4

zadelmakers 2 - 1

schuitenmakers 1 - -

kuipers 1 3 1

bakkers 4 10 12

slagers 1 2 -

kooplieden 3 5 9

winkeliers 2 5 7

venters - 3 2

vr achtrijders - 5 4

herbergiers 2 3 4

barbiers 1 - 1

chirurgijns - 2 2

Bron: NHA, Registre Civique, WA,Volkstellingen 1830, 1840.
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Op de markt

Valentijn Bing en Jan Braet van Überfelt, 1857

Vrouwen in klederdracht uit de Beemster, Wormer 

en Purmer bij een marktvrouw met koek. 

Geromantiseerde kunstprenten van het leven op

het platteland waren in de 19e eeuw zeer in trek 

bij de welgestelde burgerij. 

NoordHollandse sjees

Ruurt de Vries en  F. Buffa, ca. 1850-1870

Een herenboer met zondagse hoge hoed en een

boerin met kap en gouden oorijzers op een elegante 

sjees (naar het Franse woord chais). 
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Wellicht worden in deze tellingen deels appels met peren vergeleken, omdat niet altijd duidelijk is of alleen 

de bazen of alle personeelsleden werden geteld. Toch lijkt niet aan de indruk te ontkomen dat door de slechte 

resultaten in de landbouw veel polderbewoners in de verleiding zijn gebracht met nevenverdiensten in handel of 

ambacht hun inkomen wat aan te vullen. Met als gevolg een forse concurrentie voor de zittende middenstand. 

 Dat blijkt ook uit de afgegeven patenten, die in die tijd nog steeds verplicht waren voor het uitoefenen van een 

handel of ambacht. In 1890 waren er 323 Beemsterlingen die voor zo’n vergunning belasting moesten betalen.27 

Op ongeveer 900 huishoudens was dat een aanzienlijk deel van de bevolking. Daaronder waren meer dan dertig 

personen met een slijt of tapvergunning, en maar liefst zestig die een vergunning hadden om rijtuigen te 

verhuren. Niet minder dan 76 polderbewoners hadden zich laten registreren als winkelier, van wie veruit het 

grootste deel (58) met een ‘minimum debiet’. Acht winkeliers hadden een ‘debiet’ tussen 1000 en 2000 gulden 

per jaar en zeven tussen 2000 en 3000 gulden. Slechts drie grotere zaken haalden een omzet van tussen de 3000 

en 4000 gulden.

 Meer dan de helft van de winkeliers had dan ook geen winkel aan huis, maar was ‘ventende in de gemeente’. 

Verder stonden nog tien mensen als ‘kramer’ geregistreerd, zoals Reint Laan, die rondging met galanterieën en 

aarde en borstelwerk in manden. Jan Leidekker had zijn garen en band in een kistje op zijn rug. Teunis Hartog 

ging rond met kruidenierswaren in een handkar, Klaas Jonker met schoenen en laarzen in een zak. Frederik Eijk 

verkocht zijn waren met een hondenkar. Ook de slager maakte gebruik van een hondenkar, niet alleen om zijn 

waren aan de man te brengen, maar ook om beesten op te halen. Dat was soms best een zware last om te trek ken. 

Zo schreef in 1897 een ‘dierenvriend’ verontwaardigd een ingezonden stuk in de krant, nadat hij in Midden

beemster getuige was geweest van mishandeling van de honden: 

De kar, waarop de slager had plaats genomen, was met twee varkens beladen en de afgematte beesten werden door 

den man met slagen en schoppen voortgedreven. Beulswerk zouden we het haast noemen. Een der dieren liep 

kreupel van de rammeling en angstig keken ze keer op keer naar hun meester om in verwachting dat zoo aanstonds 

de mishandeling zou herhaald worden.

Geen wonder dat zo’n hond wel eens wegliep. Slager Christiaan Brugman loofde in 1887 een beloning van 2,50 

gulden uit voor wie zijn kastanjebruine hond terugbracht.28

 De meeste slijters in 1890 hadden een omzet van niet meer dan elf flessen per jaar. Het aantal patenthouders 

was overigens mede zo hoog omdat ook alle kaas en veeverkopers op de markten in Purmerend en Hoorn zo’n 

handelsvergunning moesten kopen.

‘Tramzicht’ en ‘Stationskoffiehuis’
In 1895 ging de stoomtram rijden tussen Purmerend en Alkmaar. Dat maakte de strijd voor de Beemster 

middenstand nog veel zwaarder. Winkelen in Purmerend, De Rijp of zelfs Alkmaar werd nu een stuk gerieflijker.

Toch bood de tram ook nieuwe kansen, met name aan de horeca in de ‘metropool’ Middenbeemster. Dirk de Vries 

jr. herdoopte zijn café ‘Het Bruine Paard’ in ‘Café Tramzicht’. Hij kreeg echter te maken met de concurrentie van 

Jan Aarse die in 1895 onder dezelfde naam ook een café met biljart opende op de hoek van de Purmerenderweg 

en het Zuiderpad.29 

 Ook in de wagenmakerij naast ‘Tramzicht’ in Middenbeemster kon men overigens wachtend op de tram in de 

voorkamer een kop koffie of een biertje krijgen bij de ouders van de belendende caféhouder. Herberg ‘Het Bonte 

Paard’ aan de Rijperweg van kastelein Arie Kooij werd omgedoopt in ‘Stationskoffiehuis’.30 Op de bovenzaal 

konden de toneelvereniging en de gymclub terecht. Later stond deze gelegenheid bekend als ‘Café Beunder’. Na 

de opheffing van de tramlijn in 1937 herstelde caféhouder Jan Beunder de oude naam ‘Het Bonte Paard’ in ere, 

in reactie op een oproep in de krant.31 In 1941 verkocht hij het café aan de gemeente. In de jaren ’50 werd het ge

sloopt ten behoeve van de aanleg van de Raadhuisstraat.32 Beunder stapte in 1941 over naar de overkant van de 

weg en werd, ironie van het lot, nog een aantal jaren uitbater van het ‘Heerenhuis’, zijn vroegere grote concurrent.  

Gezien de de fraaie rijtuigen en gouden oorijzers die uit die periode bewaard gebleven zijn, onder andere in 

Museum Betje Wolff, moeten ambachtslieden en winkeliers destijds goede zaken hebben gedaan, al zullen 

veel van die luxe goederen niet van de plaatselijke middenstand gekomen zijn. De boerenbruiloften waren toen 

ook overdadiger dan voorheen. Een en ander zal velen de gelegenheid hebben geboden om van hun ambacht 

in plaats van een bijverdienste een volwaardige broodwinning te maken. Aan het einde van deze periode van 

voorspoed was het aantal bakkers in de polder opgelopen tot twaalf, het aantal smeden tot zeven, het aantal 

kleermakers tot zes en het aantal wagenmakers tot drie. Opvallend is het grote aantal ambachtslieden dat in de 

‘bouw’ werkzaam was: 35 timmerlieden, 15 metselaars, 10 glazenmakers en 10 schilders, terwijl het aantal riet

dekkers was toegenomen tot drie.24 Ze vonden niet alleen werk op de timmerwerven van de polder, ook waren 

in de voorafgaande 25 jaar tientallen boerderijen nieuw gezet of stevig opgeknapt. 

Zestig rijtuigverhuurders
In de periode 18801900 ging het een stuk minder voorspoedig met de boeren en dus met de middenstand. 

Burgemeester Scheringa schreef in zijn rapport van eind jaren 1880 dat ‘er weinig leven en opgewektheid heerscht 

in dien stand [de boeren], welke eenige jaren geleden zooveel voordeel verschafte aan goud en zilversmeden, 

manufacturiers, schilders, timmerlieden, metselaars enz., die het nadeel der kwijning van den landbouw in niet 

geringe mate ondervinden’.25 Opmerkelijk is echter dat het aantal ambachtslieden en winkeliers alleen maar 

toenam. In 1901 telde de Beemster al 18 bakkerijen, waar bij elkaar 40 mensen werkten. Het aantal wagenmakers 

nam toe van drie naar zes en het aantal schoenmakers van twee naar zes.26 

Dubbele hondenkar, ca. 1910

Jan Al van de Neckerweg ventte met zijn 

hondenkar met twee trekhonden met 

huishoudelijke artikelen langs de deuren

Kap en bewerkt gouden oorijzer, ca. 1900

Marianne Slot-Dekker, 2012

Schuitemakers Purmerender Courant, 3 april 1887

Purmerender Courant, 30 mei 1895

Aankondiging van de opening van café ‘Tramzicht’ 

bij de halte van de stoomtram op de hoek van de 

Purmerenderweg en het Zuiderpad in Zuidoostbeemster. 

Niet te verwarren met 

het bekende, gelijknamige café aan De Buurt in 

Middenbeemster.
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Het assortiment in hun winkel was eigenlijk niet zo van belang, want daar kwamen maar weinig klanten. Alle 

bakkers kwamen langs de deur, en bij de meeste gezinnen meer dan één. ‘De mensen hadden verschillende 

bakkers, ze verdeelden het’, vertelde de in 1907 geboren Piet Bakker, bakkerszoon aan de Hobrederweg:

Die dag bakker Bakker. Die dag bakker Buurs en die dag bakker Stevers. Zaterdags kwamen er wel drie bakkers bij 

de mensen, want dan wilden ze je niet wegsturen. Dan namen ze bij die een krentenbrood en van de volgende een wit 

brood. Wij waren zelf hervormd, maar aan de Hobrederweg woonde een klant die katholiek was, en daar mochten we 

dan één dag in de week komen. Maar aan de Jisperweg kenden we geen mens. Daar was iedereen katholiek en daar 

had je geen boodschap(...). Je kwam dagelijks bij bepaalde mensen aan de Hobrederweg, maar verder ging je elke dag 

een andere route. Mijn vader ventte met een hondenkar en een kettenwagen [ponywagen]. Toen de hondenkar werd 

afgeschaft, werden het twee kettenwagens.36

Collegabakker Stevers pakte het moderner aan. Hij kocht in 1923 zijn twee broers uit, nam een hypotheek op 

de zaak en schafte een TFord aan. Zijn nieuwe knecht moest een automobiel kunnen besturen, volgens de 

advertentie die hij zette. Nu was dat in die tijd heel simpel: voor 2 gulden kreeg je van de garagehouder na een 

ritje over de Middenweg je rijbewijs. Hein Stevers (geboren 1921) vertelt over de heldenverhalen van zijn vader: 

‘Poep Zijp in Purmerend was de dealer, maar mijn vader kocht de auto via Dekker aan de Jisperweg. Daarnaast 

woonde wagenbouwer Kees Terra. Die zette de opbouw erop. Toen de auto klaar was, zei Poepie Dekker tegen 

mijn vader: ‘Je kunt hem komen halen, dan zal ik je gelijk rijles geven.’37

Autohandel
Beperkte hoefsmid Jan Dekker de modernisering van zijn zaak in de jaren 1920 nog vooral tot rijwielen, zijn 

collega Huibert Wiedijk aan de Purmerenderweg begon in 1926 met een benzinepomp en opende in 1928 in het 

voormalige café ‘De Tuinbouw’ een modern garagebedrijf en carosseriefabriek, waar hij onder meer Renault

automobielen en Dodgebedrijfswagens verkocht. Smid Rein Peereboom in Middenbeemster werd in 1925 

‘officieel vertegenwoordiger’ van Fordautomobielen in de Beemster en omstreken. In de bovenzaal van het 

‘Heerenhuis’ vertoonde hij in 1927 ook een film over de Fordtractoren, maar het zou toch nog wel dertig jaar 

duren voordat de verkoop daarvan echt op gang kwam. Pionier in de automobielbranche was waarschijnlijk 

‘Schmidt’s auto en motorenhandel’ die in 1922 in Middenbeemster een garagebedrijf liet bouwen.38

Ook het ‘Stationskoffiehuis’ had aanvankelijk te maken met een etablissement met dezelfde naam in de 

Klaterbuurt. Jac. Alozerij, eigenaar in de jaren 19091913, moet een echte wielerliefhebber zijn geweest. In 1909 

hield de Amsterdamse vereniging ‘Olympia’ er een wedstrijd op hometrainers – voor de Beemster vermoedelijk 

een primeur. Een jaar later was het koffiehuis het startpunt van een grote wielerwedstrijd door de polder, ge

organiseerd door de hoofdstedelijke club ‘De Germaan’. Naast clubleden konden ook amateurs en ‘houders van 

een rijbewijs’ evenals sportieve inwoners uit Beemster en omstreken, daarbij strijden om ‘contanten’.33 

 Het ‘Heerenhuis’ in Middenbeemster gooide het over een andere boeg. Het wist het predikaat ‘Bondshotel’ 

van de anwb te verwerven, zoals op ansichtkaarten uit het begin van de vorige eeuw te zien is. Het hoopte zo 

kenne lijk recreërende wielrijders van buiten de polder te strikken. 

 In 1901 was smid Hendrik Halff in Middenbeemster tevens rijwielen gaan verkopen. Zijn voorbeeld werd gevolgd 

door Hendrik Kruijt, ook smid, die in 1908 een ‘inrichting tot het herstellen van rijwielen’ aan de Purmerenderweg 

vestigde.

 In een poging het nu zo eenvoudig te bereiken Purmerend vliegen af te vangen besloot het gemeentebestuur in 

1902 een eigen weekmarkt te beginnen.34 Het koos daarvoor de maandag, de dag vóór de weekmarkt van Purmerend. 

Een oud plan werd daarmee eindelijk gerealiseerd. Kaas mocht er voorlopig niet worden ver handeld. Voor dat 

experiment voelden de boeren weinig. Kaas moest je in Alkmaar verkopen, want dat was voor de meeste boeren 

onderhand dé kaasmarkt. Purmerend moest het daar op den duur tegen afleggen. Vee en tuinbouwproducten 

waren op de Beemster markt wel te koop. De markt heeft zich tot 1936 kwakkelend voort   gesleept, maar is nooit 

een succes geworden. ‘Markt’ bleef voor Beemsterlingen toch de weekmarkt van Purmerend.

Bakkersleed
Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel een groot deel van de voedselvoorziening in Nederland onder de distributie. 

Van producten waarvan ons land meer produceerde dan er werd verbruikt, zoals zuivel, werd de uitvoer gecon

troleerd en beperkt. Van producten waarvan een tekort was, zoals granen, ging de consumptie op de bon. Daarom 

riep de gemeente alle inmiddels 22 bakkers in de polder bijeen om samen met korenmolenaar Cees Bijman 

een gezamenlijke regeling te treffen.35 Bijman zou alle toegewezen graan malen en het meel volgens afspraak 

onder de bakkers verdelen. Deze 22 bakkers zaten toen over de hele Beemster verspreid: vier in het centrum van 

Middenbeemster, drie op de Jisperweg, twee aan de Hobrederweg of daar in de buurt, vijf in de Noordbeemster 

en acht in Zuidoostbeemster, waarvan drie op de Volgerweg en drie aan het Zuiderpad. 

Bakkersfamilie Joosten, 19201930

Cees Joosten op zijn bakkerskar met  

zoons Luik en Chris en hun bestelfietsen 

op het marktplein in Middenbeemster.

Stoomtram, halte De Buurt, ca. 1905

De stoomtram voor het ‘Stationskoffiehuis’ in 

Middenbeemster met als enig ander verkeer een 

fiets, een hondenkar en een stel handkarren. 

Links een klassieke gaslantarenpaal.

Hotel en caférestaurant het ‘Heerenhuis’, 1907

Het ‘Heerenhuis’ aan de Rijperweg 

gepromoveerd tot Bondshotel.
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en de boekhandel van Henk Bruin. En dan was er nog een fourage en kruidenierszaak van Gerrit Met. Al met al 

een heel winkelcentrum.43

 Op wat kleiner formaat kende de Jisperweg in Westbeemster eenzelfde concentratie van  uitsluitend katholieke  

winkeliers. Daar zat de al genoemde Jan Rol die in zijn winkel naast levensmiddelen ook garen en band verkocht. 

Tevens had hij er een tapperij. Naast de kerk had je het café van Piet van Etten, nu ‘De Kerckhaen’. Hiertegenover, 

naast slager Rijper, had Gerrit Verkuil een winkel en ook een klein cafeetje. Verder waren er twee schoenmakers 

en drie bakkers. Slager Klaas de Lange had een noodslagerij, eerst in een boerderij en later in de voormalige 

openbare school op de hoek van de Hobrederweg. Hiertegenover dreef G.P. Schipper een winkeltje. Hij was 

tevens schilder en barbier. Aan de noordzijde van het klooster zat de smederij van Jan Dekker met daarachter 

wagenmaker Kees Terra.44

Sappelen en prijsafspraken
In de crisisjaren ’30 kwam een verschijnsel terug uit de beroerde jaren aan het einde van de negentiende eeuw: 

iedereen ging venten en bijbeunen. Er ontstond een wildgroei aan losse handel, zo die er al niet was. ‘Als iemand 

werkloos werd dan nam die een mand en werd kruidenier’, herinnerde zich veehouder Jan van Baar, geboren in 

1903. Roelofie ‘Diggel’ uit Oosthuizen kwam met pannen en potten langs de deur. Veel Beemsterlingen uit die 

tijd hebben warme herinneringen aan de ‘kassiesman’ die een grote kist had vol knopen, klosjes garen, elastiek, 

pleisters en andere snuisterijen en dat alles op elk adres breed uitpakte. Cor Dikstaal, geboren in 1919, herinnerde 

zich uit zijn jeugd ook een manufacturier uit Schermerhorm die een fiets had, ingenieus omgebouwd met kistjes 

vol met garen en band en allerlei andere verrassingen.45 Maar die middenstanders hadden het niet eenvoudig, 

want de moeder van Cor Dikstaal kocht intussen kleren bij Peek en Cloppenburg in Amsterdam. Dat was een 

hele gebeurtenis: met de tram naar Purmerend, dan met de stoomboot naar Amsterdam en met de pont het IJ 

over. Dat was minder duur dan een treinkaartje van Purmerend naar Amsterdam.

 De vijftien bakkers in de polder voerden een moordende concurrentiestrijd in de crisistijd, toen iedereen zo 

zuinig mogelijk deed met de boodschappen. Bakker Jan Stevers had in de gaten dat ze elkaar kapot maakten 

door onder de prijs te verkopen. Als secretarispenningmeester van de katholieke bakkerspatroonsbond in de 

Beemster besloot hij samen met Henk Abercrombie van de ‘neutrale’ (nietconfessionele) bakkersbond de koppen 

bij elkaar te steken en prijsafspraken te maken. Ze vergaderden op het ‘Heerenhuis’. Stevers jr:

Een kadetje ging voor tweeënhalve cent. Dat zetten we in overleg op drie cent. Een waterbrood op 17 cent, melkbrood 

op 19 cent. Dat werd geleidelijk opgevoerd. (…) Bakker Breed, ook een roomse bakker, voerde altijd een week na ons die 

prijs door. Dan zei hij: Ja, Stevers heeft de prijs verhoogd, dus nu moet ik ook wel. Dat was natuurlijk een rotstreek.46

Maar in de crisistijd kreeg de ondernemersgeest ook kansen. Slager Jan Jonker introduceerde tijdens de grote 

polderfeesten van 1937 het ‘broodje vlees’. Jonker: ‘Ik verdiende daarmee in één week zeshonderd gulden!’ Toen 

het feest drie dagen aan de gang was, ging twee deuren verder zijn collega en concurrent Rijswijk ook broodjes 

vlees verkopen. Jonker: ‘Maar hij kreeg de loop er niet in. Uiteindelijk bracht hij een hele kussensloop vol broodjes 

naar het armenhuis, omdat hij ze niet kwijt kon.’47

Middenstand sombert
In de jaren ‘60 begon alles te veranderen en dunde de middenstand in de polder in gestaag tempo uit. De bakkers 

besloten in 1957, op initiatief van Hein Stevers, te beginnen met een gezamenlijke broodfabriek ‘De Halm’ aan de 

Wagenweg in Purmerend. Ook de bezorgwijken werden gesaneerd. Stevers: ’We hadden drie, vier man met brood 

lopen, maar toen De Halm kwam deden we het met twee. (…) Mijn vader had nog een knecht voor een tientje in 

de week, inclusief de kost. Maar met al die sociale wetten werd dat wel anders’.48

 De welvaart van de klantenkring nam toe: ze permitteerde zich de aanschaf van een televisie, een auto, een 

bankstel, luxe damesschoenen, biefstuk en zelfs misschien af en toe een pak Pinardwijn van Albert Heijn. De 

Voor de ‘vermaarde Philips radio ontvangtoestellen’ moest men in 1929 bij de gebroeders Dinkla zijn. Een 

tentoonstelling over het wonder van de elektriciteit trok in de Beemster in 1924 1660 betalende bezoekers. 

Frederik Köhne won er een stofzuiger.39

Kruideniersboekje
Niet alleen de bakker kwam aan huis.‘Je had nooit boodschappen te doen’, vertelde Dieuwertje WaiboerDe 

Graaf, geboren in 1911, in 2003:

De slager kwam ook altijd vragen. Vrijdags kwamen ze vragen en zaterdags kwamen ze het brengen. En maandags 

kwamen ze weer vragen, maar door de weeks hadden de werkmensen geen vlees zozeer. (…) Kruidenier Molenaar had 

een boekje mee en dan noemde hij de hele reut op: koffie, thee, lucifers, spiritus, wat ie had. Dat kruiste hij aan in zijn 

boekje en dan kwam hij het brengen. Als er kinderen waren, kregen ze een puntzak snoepjes erbij, als klantenbinding.40

 

Jan Rol, geboren in 1920, was kruidenierszoon aan de Jisperweg: 

We waren niet de enige kruidenier in de West. Op de hoek VolgerwegJisperweg had je Mayer. Op de Blikken Schel had 

je Timmer. En bij de kerk zat Verkuil. Iedereen had zijn brood. De mensen hadden ook meerdere kruideniers aan de 

deur. Wat moet je nu met drie kruideniers in de week? Maar er werd gedacht: Ach, die man moet ook maar wat hebben.41

 

Ook Rol had zijn boekje en een wagen met een ket. Als de mensen groene of gele zeep wilden hebben dan schepte 

hij dat uit een kist op zijn wagen. Verpakte artikelen waren nog zeldzaam. Stroop kwam uit een emmer: ’s zomers 

was die vloeibaar, ’s winters stijf. Verder deed vader Rol ook aan textiel: blauwe keper, molton, flanel, laken, alles 

op de rol. En zwarte sajet dat populair was om lange kousen van te maken. De meesten betaalden bij aflevering, 

een enkeling eens in de drie maanden. Rol: ‘We hadden ook een klant die een keer per jaar betaalde, maar dat 

ging dan om textiel en klompen. Dat was misschien wel honderd gulden. Dat was verschrikkelijk veel geld.’

 Slagerszoon Jan Jonker, geboren in 1923: ‘Mijn vader kreeg (voor de oorlog) tien, twaalf klanten op een zaterdag. 

Wij hadden er later wel driehonderd. Met de jaren werd de winkel steeds belangrijker.’42 Maar aan de andere 

kant: ‘Zondagochtend had je nog mensen die om vleeswaren kwamen, of een biefstuk. Want de koeling van de 

mensen was ook nog niet optimaal’.

‘Winkelcentrum’ Middenbeemster
Omstreeks 1930 ritselde het in Middenbeemster van de winkeltjes, herinnert Jonker zich. In de Dirck van Osslaan 

had je bakker Buurs. Naast het armenhuis zat de winkel in galanterie en kop en schotels van Meinsma; aan de 

Middenweg, op de plek waar nu het antiquariaat is gevestigd, had je bakker Stuffers; vervolgens het café van 

Dirk Molenaar en de zadelmakerij van Ben Waterhout; daarnaast kleermaker Piet Zwart, de smidse van Jaap 

Querner en de kruidenierszaak van Arie Klugt. Dan café ‘Tramzicht’ met daarnaast een kapper. Tegenover de 

travalje zat een groenteboer. 

 Aan de Rijperweg zat de manufacturenwinkel van Dirk Buiten, op het Landje de melkzaak van Vlugt. In de 

Schoolstraat een andere melkwinkel, van Vroom. Daarnaast schoenmaker Bezem en een turf en petroleum

handeltje. In de Leeghwaterstraat zat nog een petroleumboer, Worp. Aan de Rijperweg stond café ‘Wilhelmina’. 

Daarnaast een meubelmaker en drukkerij Knol, manufacturen van Blokker, een paar woonhuizen en bakker Van 

Meurs. En dan kreeg je weer een café: ‘Het Bonte Paard’, alias het ‘Stationskoffiehuis’. Daarnaast kruidenier Vink 

met aan de andere kant een sigarenzaak, transportbedrijf Schoenmaker, veehouder Piet Met, slagerij Jonker, 

smederij Peereboom en nog een slagerij Rijswijk. Op de plek van de huidige supermarkt zat de rijtuigschilderij 

annex garagebedrijf van de gebroeders Schmidt, en dan een stolpboerderij waarin meerdere gezinnen woonden, 

met twee winkeltjes: de manufacturenwinkel van mevrouw MunnikRol en de kruidenierszaak van Arie Kluft. 

Daarnaast zat schildersbedrijf De Ruyter. Tegenover de huidige supermarkt waren er nog de smederij van Köhne 

Smederij en rijwielhandel Dekker, 1928

Smid Piet Dekker uit Westbeemster samen met zijn

ouders en knechts voor de smederij. Vanaf de jaren ’20 

kon je ook voor fietsen bij hem terecht.

Advertentie De Drie Meren, 12 oktober 1929

Voor moderne Philips radiotoestellen moest

je in Middenbeemster zijn bij de gebroeders Dinkla, 

tevens rijwielhandel.

Kruidenier Molenaar, 1930

Catherina MolenaarMeenderinck met de kleine Piet Molenaar 

voor de kruidenierswinkel aan Middenweg 130.

Café en kruidenierszaak Halfweg, 1953

Het etablissement van Aris en Jaantje Haan aan de Volgerweg, 

met Heinekenreclame.

Aalbert Verhoeks met kettenkar, jaren ’30

In 1930 begon Verhoeks een bodedienst tussen Purmerend en 

de Beemster. Hij bezorgde onder meer meel voor de warme 

bakkers. Daarnaast ventte hij langs de deuren met steenkool, 

turf, gereedschap, klompen en allerlei losse waar.
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dagelijkse boodschappen doet vrijwel niemand meer in de Beemster, maar er zijn wel damesmode, cadeauartikelen 

of tuin en dierbenodigdheden verkrijgbaar. Naast het aloude ‘Heerenhuis’ zijn in Middenbeemster momenteel 

drie eetgelegenheden en een café gevestigd. Daarbuiten zijn er nog vier restaurants en een dorpscafé. Bij een 

tevredenheidonderzoek in 2008 gaven de inwoners de winkelstand een zesje en de horeca een zeven.51

 Ambachtslieden als kleermakers, schoenmakers, wagenmakers en kuipers treffen we niet meer aan. De hoef

smederijen zijn veranderd in garage of loodgietersbedrijven en de timmerlieden zijn aannemers geworden. 

Dienstverlening als nieuw ‘ambacht’ heeft de plaats van de klassieke ambachtsman overgenomen. Sinds 1960 

floreert het loonbedrijf dat met hightech machines het agrarisch bedrijfsleven ondersteunt. Daarnaast hebben 

veel mensen een bedrijf aan huis: als administratiekantoor, informaticaadviseur, in de bouw, als paardenmanege, 

speciaalzaak in bedrijfskleding of kapsalon. Ook een tweedehands boekwinkel heeft een plaats op de (internet)

markt weten te vinden, evenals een specialist in antieke bouwmaterialen. Bij de Kamer van Koophandel staan 

nu in de Beemster meer dan 200 bedrijven buiten de agrarische sector ingeschreven. De in 1975 opgerichte 

Middenstandsvereniging Beemster is inmiddels omgezet in de Algemene Ondernemersvereniging ‘Beemster 

Ondernemer’ en telt 113 leden uit heel uiteenlopende bedrijfstakken.

 Wie het dorp Middenbeemster vanuit het zuiden binnenkomt, ziet twee bedrijventerreinen: ‘Bamestra’ en 

‘Insulinde’. De polder telt vier garagebedrijven en een aantal flinke transportondernemingen alsmede ge

specialiseerde, (inter)nationaal georiënteerde ondernemingen. De meeste ondernemers vinden hun klanten 

tegenwoordig niet meer alleen in de polder, maar veel meer dan vroeger juist ook buitendijks. Dat geldt met 

name voor de sterk gegroeide bedrijven in de bouw en het transport.

 Behalve de grote veeboeren hadden vroeger veel polderbewoners een nerinkje naast hun agrarische werk, zeker 

in de wintermaanden. Tegenwoordig hebben velen een bedrijfje aan huis en houden ze soms uit liefhebberij nog 

een paard of een paar schapen. Ondernemingslust is er onder de Beemsterlingen nog altijd in ruime mate.

plaatselijke winkeliers profiteerden daarvan nauwelijks, al waren er in 1958 wel garagebedrijven, rijwielhandels 

en twee zaken in elektrische apparaten in de Beemster. Toch waren er nog altijd zes levensmiddelenwinkels. 

Het aantal bakkers was intussen uitgedund tot twee en er was nog één slagerij in Middenbeemster.49 In 1965 

kwam zelfs nog twee maal per jaar de rijdende wolwinkel van de Nederlandse Wolfederatie langs de deur om de 

huisvrouw van breiwol te voorzien.

 De middenstanders maakten zich zorgen. Ze zagen alleen maar zaken om zich heen verdwijnen. Ze vreesden 

de komst van de ‘supermarkt’ en somberden over de toekomst, terwijl ze toekeken hoe de klanten elders het 

geld lieten rollen. Vooral huisvrouwen met een rijbewijs reden de plaatselijke winkeliers voorbij. Drie van 

de vier Beemster huisvrouwen die in 1965 door de Wageningse studente Els Kramer over hun koopgedrag 

werden ondervraagd, haalden hun levensmiddelen geregeld buiten de polder. Alleen wat ze vergeten waren 

haalden ze bij de plaatselijke kruidenier. Voor schoenen gingen de dames sowieso naar Purmerend en voor veel 

aankopen ook naar V&D in Alkmaar. Over de plaatselijke winkelstand mopperden ze dat die zo weinig keus 

bood en dat de winkeliers die aan de deur kwamen zo duur waren. Ze hadden altijd alleen het duurste bij zich. 

De slager in Middenbeemster kreeg ervan langs dat hij zijn monopoliepositie misbruikte en nooit deed aan 

reclameaanbiedingen.50

Klandizie buitendijks
Sindsdien is er het nodige veranderd. Middenbeemster kent inmiddels een modern filiaal van een supermarkt

keten, waar voor dezelfde prijs hetzelfde te koop is als overal elders in NoordHolland. Veel traditionele winkeltjes 

hebben inderdaad het loodje gelegd, maar er zijn nog altijd een bakker en een slager. De winkels met elektrische 

apparaten die het na de oorlog leken te gaan maken, hebben het niet gered, maar in Middenbeemster is nog 

steeds een winkel in kleine elektrische apparaten en huishoudelijke artikelen. Minder dan een derde van de 

Beemsterlingen doet de dagelijkse boodschappen nog in de polder, 60 % gaat daarvoor naar Purmerend. Niet

Bakkerij Bakker, ca. 1950

Mevrouw Bakker achter de toonbank van de bakkerij aan 

Rijperweg 76. Vanaf 1957 was alleen het gebak nog van 

eigen hand en kwam het brood van fabriek ‘De Halm’ in 

Purmerend. In het bakkerswinkeltje zit tegenwoordig brood 

en banketbakkerij Santhé.

Bedrijventerrein ‘Bamestra’  

Marianne Slot-Dekker, 2012

Een nieuwe generatie ondernemers heeft zich 

gevestigd op de moderne bedrijventerreinen 

‘Bamestra’ en ‘Insulinde’ aan de rand van 

Middenbeemster. 

Kruidenierswinkeltje houdt ermee op, 1994 

Een van de kleinere kruideniers in de Beemster die er door 

concurrentie van de supermarkten mee moesten stoppen.

Piet Molenaar in zijn Sparwinkel, 19611964

In 1964 heropende Molenaar zijn kruidenierszaak 

aan Rijperweg 84 feestelijk als Sparzelfbedieningswinkel.


