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Boeren zijn altijd de hoofdbewoners van de polder geweest. Hun grote, welvarende stolpboerderijen gelden 
bijna als handelsmerk van de Beemster. Maar vanaf het begin hebben zij de ruimte gedeeld met andere 
groepen: landeigenaren uit de stad met hun buitenplaatsen, polderwerkers, molenaars, landarbeiders, 
middenstanders en de laatste tientallen jaren met een groeiend aantal nieuwe inwoners, ‘burgers’ die hun 
werk hebben buiten de ringdijk. Wonen en werken in de Beemster anno 2012 zijn het resultaat van vier 
eeuwen aanpassing aan veranderende omstandigheden. 

Minder bewoners dan verwacht
Bij een belastingtelling in 1622, tien jaar na de droogmaking, had de Beemster 1.730 bewoners.1 Dat was niet veel 

voor een polder van ruim 7.000 hectare, die in de verkavelingsopzet uitging van ongeveer 300 grote en een zelfde 

aantal kleinere boerenbedrijven. Al telt daarbij mee dat veel van de pioniersgezinnen in 1622 vermoedelijk nog 

jong en niet erg groot waren. 

 In de daaropvolgende twintig jaar nam de bevolking van de droogmakerij nog iets toe, tot ongeveer 2.100 

inwoners. Maar veel meer ook niet, als we de cijfers van de Beemster geschiedschrijver Jacobus Bouman mogen 

geloven. De eerstvolgende harde bevolkingscijfers dateren uit 1743. Toen waren er 2.078 polderbewoners.2 Dat 

aantal komt verrassend sterk overeen met de schatting van Bouman voor een eeuw daarvoor. Mogelijk was zijn 

schatting voor die eerste jaren aan de zuinige kant. Een ‘opschrijfboekje’ met belastingopbrengsten uit de jaren 

1625 en 1634 dat hij citeert, laat zien dat de consumptie van ‘gemaal’ (broodmeel) en bier in de tussenliggende 

jaren met ongeveer 45 % toenam. Het gebruik van turf, voor de boerenhuishoudens de belangrijkste brandstof, 

werd zelfs meer dan drie maal zo groot. Dat wijst toch op een flinke bevolkingsgroei in nog geen tien jaar.3 Later, 

in de economisch weinig florissante achttiende eeuw, zou het inwonertal dan weer zijn ingekrompen, een alge

mene trend op het Hollandse platteland in die tijd.

 Hoe de bevolkingscijfers in de zeventiende eeuw ook precies waren, van de oorspronkelijke ambitie om te 

komen tot een polder met vijf dorpskernen kwam niets terecht.

 Er werd begonnen met de bouw van de molen en de kerk in Middenbeemster. En alle vijf de schooltjes werden 

gesticht. Maar verder kwam er van de plannen niet veel terecht. Zuid en Oostbeemster zijn er nooit gekomen. 

Westbeemster kwam niet op de geplande plaats, maar ontstond als katholieke enclave bij de schuilkerk, nu café 

‘De Kerckhaen’. Ook Noordbeemster bleef lang beperkt tot een handjevol huizen bij de school (nu restaurant 

‘Beemster Hofstee’), waar onder andere een bakker en een smid woonden.

 Behalve Middenbeemster kwamen de bedachte dorpen er niet, maar er ontstonden wel andere kernen. Zeker 

niet gepland was de Klaterbuurt. Hoewel het zeer tegen de zin van het bestuur was, bleek dit buurtschap een 

blijvertje. Pas in de twintigste eeuw groeide de zuidoosthoek uit tot een dorpskern.6 

 De bevolkingsdichtheid van de Beemster bleef in vergelijking met het omringende oude land zeer bescheiden. 

De aangrenzende polder Zeevang had (Edam niet meegerekend) in 1622 per hectare vier keer zoveel inwoners, 

het Schermereiland met de dorpen Graft en De Rijp zelfs acht keer zoveel.7 
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De tegenvallende bevolkingsgroei had waarschijnlijk alles te maken met de aard van de agrarische bedrijvigheid 

in de polder, die anders dan voorzien al snel voornamelijk gericht was op de veehouderij. Akkerbouw en tuinbouw 

vergden per hectare meer arbeid dan het melkveebedrijf, dat in vergelijking met de kleine bedrijfjes op het oude 

land zeer efficiënt was georganiseerd. Het weiden van ossen, onder de grote grondeigenaren in de Beemster nog 

lang favoriet op de landerijen die zij zelf exploiteerden, vroeg helemaal weinig mankracht.

Weinig landarbeiders 
Het omliggende oude land kende tot aan de grote inpolderingen in de Gouden Eeuw juist al enige eeuwen een 

vrij groot arbeidsoverschot. Dat was het gevolg van de voortgaande inklinking en vernatting van de bodem, die 

overal leidde tot de overschakeling van akkerbouw op veeteelt.8 In de eerste helft van de zeventiende eeuw begon 

dat arbeidsoverschot op het NoordHollandse platteland te verminderen. Het werk aan de droogmakerijen vroeg 

veel arbeidskrachten en een stad als Amsterdam werd voor haar groei steeds meer afhankelijk van immigranten 

uit verder gelegen streken dan de regio.9 

 In diezelfde tijd zijn er voor het eerst signalen dat het Hollandse platteland in de oogst en hooitijd seizoen

arbeiders uit verafgelegen gebieden aantrok, al zijn directe gegevens schaars. In 1656 kwamen alleen al uit het 

prinsdom Osnabrück in de huidige Duitse deelstaat Nedersaksen 925 ‘Hollandgänger’, die ’s zomers met maai

werk probeerden bij te verdienen.10 En Osnabrück lag verder weg dan het Munsterland of Westfalen waar de 

meeste ‘hannekemaaiers’ of ‘poepen’ vandaan kwamen, zoals ze door de Hollandse boeren werden genoemd.

 Eeuwenlang zouden de poepen ‘s zomers in de Beemster komen maaien, hooien en sloten uitbaggeren. Wie nog 

geen vaste afspraken had, ging met zijn zeis op zijn rug op marktdag in Purmerend bij de ingang van de kroegen 

rond de veemarkt staan. Een enkeling bleef definitief. Zo zijn er in de trouwboeken van Purmerend tussen 1623 

en 1811 zo’n 140 Hollandgänger getraceerd, ook weer allen uit Osnabrück, die hier hun hart kwijt raakten. 11 

 In 1800 verklaarde de doopsgezinde predikant uit Middenbeemster Jan Hartog op vragen uit de eerste nationale 

landbouwenquête dat in de Beemster het maaien en hooien ‘genoegsaam geheel door vreemdelingen’ werd 

verricht, ‘daar het eigen volk onmogelijk toerijkende is.’12 Elke zomer kwamen er zo’n vierhonderd vreemde 

werklieden naar de Beemster, berichtte hij, ‘meestal uit dit Rijk [waarschijnlijk bedoelde hij Drenthe, Twente 

of de Veluwe] of Westfalen.’ Zo treffen we in de strafrechtelijke archieven uit de Beemster uit de zeventiende 

en achttiende eeuw herhaaldelijk ‘Duitsers’ aan. 13 Maar een landbouwproletariaat van enige omvang, dat naar 

believen als dagloner kon worden ingehuurd voor allerlei klussen, heeft zich in die tijd niet permanent in de polder 

gevestigd. Of het moest zijn in de Klaterbuurt, bij de brug naar De Rijp, een buurtje van keten en wrakkige schuren, 

bewoond door polderjongens, dat in 1654 tot opluchting van de polderbestuurders afbrandde. Ze besloten de grond 

op te kopen en de huisjes niet meer te herbouwen. De ‘vagebonden, landloopers en bedelaars, ja dieven’ die daar 

huisden, was de polder liever kwijt dan rijk.14 Niettemin kwam er toch weer een beperkt aantal arbeidershuisjes 

voor terug. In 1733 stonden er twaalf huisjes aan de zuidzijde en tien aan de noordzijde van de Rijperweg.15 

Een maakbare samenleving?

Bij het plannen van de inrichting van het nieuwe land 

hadden de bedijkers ook een vijftal dorpen in gedachten. Die 

moesten komen op de ‘pleynen’, waarvan er in totaal dertien 

werden uitgezet op de kruisingen van de wegen. Alle pleinen 

dienden te worden beplant met opgaande bomen, ‘tsij ijpen 

ofte anderen’. Vijf pleinen zouden groter worden dan de 

overige, 350 bij 200 voet (110 bij 60 meter). Daar moesten de 

dorpen worden gebouwd: op de kruising van de Midden- 

en Rijperweg ‘met den naem van Middel-Beemster’, op 

de kruising van de Midden- en Oosthuizerweg ‘Noord-

Beemster’, op de kruising van de Necker- en Hobrederweg 

‘Oost-Beemster’, op de kruising van de Jisper- en 

Hobrederweg ‘West-Beemster’ en op de kruising van de 

Jisper- en Volgerweg ‘Zuyd-Beemster’. Nauwkeurig werd 

vastgelegd op welke hoek de kerken moesten komen.4 

Tegenover de kerken zouden schooltjes komen. Ook 

diende er in elk dorp een korenmolen te worden gebouwd. 

Want voordat de aardappel in de achttiende eeuw het 

volksvoedsel werd, aten de meeste mensen roggebrood en 

–pap of, als ze iets meer te besteden hadden, tarwebrood. 

Korenmolens waren dus een belangrijke voorziening. In 

verband met het ‘windrecht’ vroegen de bedijkers bij de 

Staten van Holland dan ook een vergunning voor de bouw 

van vijf korenmolens, die in 1614 werd verleend.5
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Van meet af aan lijkt het de bedoeling te zijn geweest om de grond in bedrijven van 20 morgen (of een deel daar

van) te verpachten en te gebruiken. Halverwege de zeventiende eeuw telde de Beemster volgens geschied schrijver 

Bouman 332 boerderijen: honderd van 30 morgen, honderdvijftig van 20 morgen en 82 van 10 of 16 morgen.16 

Vermoedelijk is hij tot deze telling gekomen op grond van een gedetailleerde studie van de kaart van Floris van 

Berckenrode uit 1644. Van de grotere bedrijven werd volgens hem een aantal door grondeigenaren met een 

buiten plaats zelf geëxploiteerd. Hij telde er vijftig. Vermoedelijk was die schatting aan de hoge kant, want ook 

veel buitenplaatseigenaren blijken hun boerenland te hebben verpacht. Slechts een beperkt aantal grond eige 

naren had zich permanent in de Beemster gevestigd: volgens Boumans telling halverwege de zeven tiende eeuw 

twintig, volgens een belastingregister uit 1654 niet meer dan vijf.17 Een klein aantal van 27 boerderijen zou in 

gebruik zijn bij personen die niet zelf in de Beemster woonden, maar in omliggende plaatsen buiten de Ringdijk. 

Dat betekent dat zo’n 250 tot 300 boerderijen werden verpacht aan gezinnen die zich na 1612 op het nieuwe land 

hadden gevestigd.

De pioniers
De meeste nieuwe Beemsterlingen kwamen niet ver uit de omgeving. Een indicatie daarvoor is het lidmatenregister 

van de Hervormde Kerk in Middenbeemster. De eerste predikant, Henricus Huijsingius, kwam uit het West

Friese Nieuwe Niedorp. Ook de eerste twee ouderlingen waren WestFriezen: Jan Cornelisz uit Hauwert en Dyerck 

Gheertsz uit Lutjebroek. De eerste twee diakenen kwamen uit Spanbroek en Etersheim. Van de 82 nieuw binnen

gekomen lidmaten tussen 1626 en 1645 van wie het ‘bewijs van attestatie’ (goed gedrag) van de hervormde ge

meente uit hun vorige woonplaats werd genoteerd, kwamen er 21 uit WestFriesland, 12 uit de aangrenzende polder 

Zeevang, 6 van het Schermereiland, 9 uit de Zaanstreek en 7 elders uit NoordHolland boven het IJ. Uit Amsterdam 

en Heemstede kwam verder een aantal personen van wie vermeld werd dat zij als huispersoneel werk zaam waren 

op de buitens van de Amsterdamse heren. Van verder weg kwamen alleen zes Friezen en iemand uit Bremen.

 Het belastingregister uit 1654 vermeldt van diverse boeren achternamen die aan plaatsnamen zijn ontleend. 

Behalve Van Kleef betreft dat allemaal NoordHollandse dorpen, zoals naast Assendelft ook Castricum en Heiloo 

en allerhande plaatsen in WestFriesland.20 De opmerking van Bouman dat de grondeigenaren boeren uit alle 

windstreken aanwierven voor de exploitatie van hun landerijen en dat verschillende van hen daarbij een voorkeur 

hadden voor Duitsers, vindt in deze bronnen dus geen bevestiging, of het zou moeten gaan om boerenknechts.21

 De eerste pachters die zich in de Beemster vestigden, moeten redelijk welvarende boeren zijn geweest. Om land 

en een boerderij te huren moesten ze een degelijke borg meebrengen en hun eigen vee. Daar was voor een boerderij 

van 20 morgen een flink bedrag mee gemoeid. De 200 inwoners die in 1628 in de Beemster werden aangeslagen 

in de 200ste penning, een belasting naar vermogen, waren vrijwel allemaal pachtboeren.22 De meesten van hen 

voerden destijds nog geen achternaam. Ze staan als Jan Claesz of Pieter Sijmonsz op de lijst. Sommigen echter 

Buitendijkse landeigenaren
Na het droogvallen van de polder werd de grond verdeeld onder 123 particuliere investeerders. Achttien van 

deze ingelanden kregen bij de verloting van de kavels in 1612 meer dan 100 morgen land toebedeeld. Als groep 

verdeelden deze achttien samen meer dan de helft van de polder. Bovenaan de lijst stonden de intiatiefnemers 

voor de inpoldering, de gebroeders Van Oss, die elk 517 morgen land binnenhaalden. Ook de andere groot

aandeelhouders waren voor een flink deel Amsterdamse kooplieden met een Vlaamse achtergrond en hun relaties 

in kringen van de Verenigde OostIndische Compagnie. 

De investeerders waren dus over het algemeen geen landbouwers, maar kooplieden of regenten. Behalve voor de 

bouw van een zomerverblijf in de polder hadden de meesten weinig animo om de grond zelf te gebruiken. Voor 

de ontwikkeling van het boerenbedrijf op hun landerijen waren zij aangewezen op pachtboeren. 

Tabel 6.1 Toegewezen hoeveelheid land per ingeland in 1612

hoeveelheid land aantal  gezamenlijk oppervlak  in %
per ingeland  ingelanden in morgens 

100 morgen of meer 18  3967   50,5

60100 morgen  11  810   10,3

3060 morgen  37  1774   22,6

1030 morgen  57  1300   16,6

Totaal   123  7851   100

Bron: gegevens gebaseerd op de kaveluitgifte in: Extract uyt het Octroy van de Beemster, met de  

Cavel-conditien, En de Kaerte van dien, als mede ‘t Register van de Participanten (Purmerend 1696).
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‘Immigranten’ uit Assendelft

Een opmerkelijk contigent nieuwe inwoners leverde 

het relatief welvarende Zaanse dorp Assendelft. Een 

van de grootste boeren uit dat dorp, Floris Claasz Coen, 

had zich zelfs tussen de Amsterdamse heren gemengd 

in de strijd om de eerste kavels. In commissie met 

de Amsterdamse koopman Arend ten Grotenhuijs 

verwierf hij vier kavels, waaronder twee grote. In 1614 

ruilde hij met zijn Amsterdamse compagnon, zodat 

ze beiden twee hele kavels verkregen. In 1615 verwierf 

Coen samen met zijn broer Jan ook dijkkavel 70 aan de 

Westdijk.18 In de jaren 1627-1629 was het hem kennelijk 

zo goed vergaan dat hij nogmaals diverse kavels kon 

kopen, deels samen met een zekere Claas Adriaensz uit 

Assendelft. Ook zijn dorpsgenoot Niel Engelsz kocht 

tien jaar na de droogmaking een kavel van 20 morgen 

van de gebroeders Van Oss. Zij waren als ondernemende 

eigen boeren een uitzondering. In een boek over 

de geschiedenis van Assendelft worden behalve de 

gebroeders Coen en Niel Engelsz nog 21 Assendelvers 

genoemd die als pachter naar de Beemster trokken 

en op den duur bezittingen in hun geboortedorp 

verkochten. Hun aantal was in werkelijkheid wellicht 

nog groter.19 
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kring van pachters die goed geboerd hadden. Zo stootte de Alkmaarse regent Carel de Dieu in der loop der jaren 

het familiebezit van ruim 120 morgen in de Beemster af. De vijf kopers die hij daarvoor vond, behoorden geen 

van allen tot de oude groep grondbezitters. In 1751 verkocht hij de eerste boerderij met 12 morgen aan de Jisper

weg aan zijn pachter Pieter Nol. In 1766 verkocht hij een grote boerenplaats aan de Jisperweg met bij elkaar 36 

morgen land voor 19.000 gulden aan Cornelis Boots, een boer uit de Wogmeer. Datzelfde jaar nam Jan Stuyt de 

boerderij aan de Oostdijk over voor 9.000 gulden. Drie jaar later deed De Dieu zijn boerderij zuidelijker aan de 

Oostdijk voor 7.200 gulden van de hand aan de boer Pieter Silver. De afsluiting van de operatie kwam in 1778 

toen hij aan het einde van zijn leven afstand deed van zijn buiten ‘Portugaal’ aan de Westdijk bij Schermerhorn. 

De voorgaande acht jaar had hij dat al grotendeels verhuurd. Samen met de naastgelegen boerderij ‘’t Velthuys’ 

deed hij het landgoed over aan Klaas Nol, de zoon van bovengenoemde Pieter. Deze betaalde voor de 40 morgen 

inclusief het buiten 30.000 gulden. Zoveel geld had deze boer natuurlijk niet, maar De Dieu gaf hem voor 22.000 

gulden van de aankoopsom een hypotheek.31

Heren en pachters
In 1800 verklaarde predikant Jan Hartog op de vragen uit de landbouwenquête dat naar zijn schatting 3/8 van 

de boeren (37,5 %) in de polder eigenaar van hun land was.32 Niet alleen de eigendomsverhoudingen in de polder 

waren in de voorafgaande eeuw verschoven ten gunste van de boeren, ook de pachtrelaties hadden zich in de loop 

der tijd duidelijk gewijzigd. In de beginperiode waren de verhoudingen uiterst zakelijk, want de verpachters had

den ruime keus. De grond werd bij opbod verpacht en het land wisselde herhaaldelijk van pachter. Bij betalings 

achterstanden traden de eigenaren snel en hard op en werd het contract beëindigd. In 1635 bepaalde Maria van 

Loosen uit Enkhuizen in een vierjarig huurcontract met Pieter van Wallijcke uit Sijbecarspel nog dat hij aan dit 

contract geen rechten kon ontlenen op verlenging van de huurovereenkomst na het einde van de looptijd. Ook 

diende hij zijn pacht jaarlijks in drie termijnen ‘promptelijk’ te betalen, anders was zij gerechtigd het land tus

sen tijds aan een ander te verhuren.33 Toen de landbouwopbrengsten in de tweede helft van de zeventiende eeuw 

begonnen tegen te vallen, liep dat herhaaldelijk uit de hand.

 In de moeilijke tijden van de achttiende eeuw werden de meeste verpachters milder en geduldiger. Ze waren 

sneller bereid de pacht aan de omstandigheden aan te passen, schulden te saneren en ontsnappingsclausules 

in de contracten op te nemen voor overmacht in geval van veeziekten. De pachtrelaties werden langduriger, veel 

pacht ging geregeld over van vader op zoon. De boeken van de familie Van Foreest geven daarvan diverse voor

beelden. Zo sprak Dirck Dunnebier in 1719 af de boerderij aan de Middenweg voor drie jaar van de familie te 

huren voor 36 gulden per morgen, ‘mits hij geen sterfte van de beeste krijgt’. Mocht hij binnen de pachtperiode 

over lijden dan was aan zijn erfgenamen de keuze of zij de huur wilden voortzetten.34 De grondbezitters mochten 

zich op den duur in de handen knijpen dat zij nog een pachter konden vinden die het land onder de moeizame 

omstandigheden wist te exploiteren. 

 De trend van pacht naar eigen grond onder de Beemster boeren zette in de negentiende eeuw door. In 1874, vlak 

voor het einde van de nieuwe bloeiperiode in de landbouw, waren 99 van de 149 ingelanden van de polder ook 

ingezetenen en konden ze onderling de dienst uitmaken in het polderbestuur.35 In de jaren 1880 was ongeveer de 

helft van alle landbouwgrond in de polder boerenbezit, zij het inmiddels behoorlijk met schulden belast.36 Toen 

het daarna weer minder ging met de landbouw, zagen sommige boeren zich gedwongen hun land te verkopen 

aan buitenstaanders. Zo bleven pacht en eigen grondbezit beide voorkomen. In 1960 was weer tweederde van 

alle grond van de veehouders in de polder pachtgrond.37

 De verhouding tussen pacht en eigen grond had niet alleen te maken met de welvaart van de boeren, maar ook 

met de animo van kapitaalbezitters om in land te investeren. In de zeventiende eeuw was die animo hoog, in 

de achttiende eeuw zeer laag. Belegging in land gaf toen, zoals elders beschreven, hoge lasten en weinig lusten 

en bovendien veel risico. Families met geld hadden een veel veiliger beleggingsalternatief in het uitlenen van 

geld aan overheden. Daardoor konden de boeren in die tijd relatief goedkoop land kopen, terwijl het pachten 

in verhouding duur bleef. Omgekeerd was het in een periode van stijgende grondprijzen vaak voordeliger om 

ook als ‘boer van Gerrit Theunisz van Os’,‘huisman van dr. Carbasius’ of ‘boer op Usselinx groote huis’. Alleen 

de hoogst aangeslagene, François van Oss, de bewoner van het huis ‘Zwaansvliet’, behoorde met een geschat 

vermogen van 40.000 gulden tot de echte heren. Na hem volgden de Assendelvers Floris en Jan Coen, die elk ge

schat werden op 20.000 gulden. Hetzelfde gold voor Frederick Bongers en Pieter Jansz Moutmaeckers, die voor 

zover bekend geen ingeland waren, maar pachter. Het merendeel van de pachters werd voor een bedrag van 1.000 

gulden (71 boeren) of 2.000 gulden (80 boeren) gegoed geschat, maar ook 37 boeren voor 3.000 tot 8.000 gulden, 

en enkeling zelfs meer.23

Opkomende boerenstand
In de jaren 16241676 was het aantal Beemsterlingen dat in de polder een eigen boerderij met een kavel grond 

van 10 morgen of meer wist te kopen, nog op de vingers van een hand tellen: welgeteld vier, waarvan twee door 

een zekere Gerrit Vries die in 1627 15 morgen land aan de Oosthuizerweg kocht en in 1629 een boerderij met 28 

morgen land aan de Westdijk.24 Voor de periode 16761709 ontbreken de gegevens. Maar in de over het algemeen 

toch economisch weinig rooskleurige achttiende eeuw zien we een gestage opmars van het eigen landbezit onder 

de Beemster boeren. In de periode 17091749 was in 14 % van de overdrachten van een boerderij een Beemsterling 

de koper, in de periode 17501780 één op de drie, en aan het einde van de eeuw, tussen 1780 en 1810, meer dan 

de helft (52,5 %).

 De verhalen over pachtschulden, uitzettingen en veepestdrama’s die we tegen kwamen in hoofdstuk 3, wekken 

de indruk dat het in vroeger tijden armoe troef was onder de boeren. Een kijkje achter de schermen geeft een 

verrassend ander beeld. Zeven maal in de jaren 17151725 kwam notaris Abraham Baars uit Purmerend na een 

sterfgeval bij pachtboeren in de polder de boedel beschrijven, met het oog op de verdeling van de erfenis.25 Wellicht 

betrof het hier een bijzonder welgestelde groep boeren, maar dan nog is het opmerkelijk dat alle zeven boedels 

een onvermoede welvaart uitstralen in een periode die gekenmerkt werd door veepest en lage pachtprijzen. Alle 

zeven waren pachtboer, maar zes van de zeven bezaten ook zelf land, zowel binnen de Beemster als daarbuiten, 

gemiddeld meer dan 10 morgen. Er was er zelfs één, Jan Wortel, die in 1711 weliswaar met hypotheek voor 10.700 

gulden een boerderij aan de Rijperweg had gekocht met 20 morgen land die hij op zijn beurt verpachtte, wellicht 

aan een zoon.26 Zelf pachtte hij aan de Volgerweg. Twee anderen, Dirk Dunnebier en Lijsbed Cornelis, de weduwe 

van Dirk Conijn, pachtten twee boerderijen in de Beemster tegelijk, mogelijk ook voor hun kinderen.

 De gemiddelde waarde van de zeven boedels bedroeg bijna 11.000 gulden, ongeveer de prijs van een complete 

boerderij in die tijd. Gemiddeld hadden ze 1.214 gulden aan contanten in huis en 31 koeien. Dirk Dunnebier had 

bij zijn sterfhuis aan de Middenweg in 1724 44 koeien en op zijn andere boerderij nog eens 19.27 De rijkste van de 

zeven was Jan Wortel, wiens nalatenschap in 1716 werd getaxeerd op 19.660 gulden. Hij had 40 koeien op twee 

bedrijven. De ‘armste’ was Jan Groot, die bij het overlijden van zijn vrouw in 1715 een vermogen had van 3.010 

gulden en 15 koeien. Hij had huur en belastingschulden, maar ook 1.122 gulden aan contanten in huis. In het 

huis trof de notaris een Bijbel en een kerkboek met zilverbeslag en zes andere boeken aan, dertig slaaplakens, 

een zilveren oorijzer, zilveren knopen en gespen en gouden hemdknopen. Het beeld dat de pachtboer door de 

grond eigenaar tot de laatste druppel werd uitgezogen, behoeft dus enige relativering.

 Jan Doets kwam tot een vergelijkbare constatering bij het onderzoek naar zijn voorouders in de Beemster.28 

Zijn naamgenoot Jan Doets, afkomstig uit Beets, was in 1654 pachtboer aan de Rijperweg en had toen al een 

geschat vermogen van meer dan 4.000 gulden.29 Zijn kinderen Reyer en Marij kochten in 1693 voor 20.400 gulden 

boerderij ‘De Witte Voet’ aan de Oosthuizerweg. Vermoedelijk waren zij daar eerder al pachter. Doede, de zoon van 

Reyer, kocht in 1707 voor 13.000 gulden een boerderij met 20 morgen land aan de Hobrederweg van de weduwe 

Meerman uit Delft op krediet, waarvan de afbetaling in de eerste jaren wel problemen gaf.30 Omstreeks 1740 was 

deze volgende generatie Doets al eigenaar van zeven boerderijen van 20 morgen in de polder. Een opmerkelijke 

stijging op de maatschappelijke ladder. Daarna raakte het familiebezit door vererving weer versnipperd.

 Veel regentenfamilies zochten in de loop van de achttiende eeuw een uitweg voor de weinig lucratieve beleg

gingen in land. In eigen kring vonden ze moeilijk gegadigden. De potentiële kopers kwamen doorgaans uit de 
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pachter te zijn, al was de verlokking van eigen bezit dan wel groot.

Stolpboerderijen

De meeste boerderijen die direct na de droogmaking in 

de Beemster werden gebouwd, waren stolpboerderijen. 

Hoe en wanneer dit boerderijtype is ‘uitgevonden’, 

is nog altijd ongewis. Aan het einde van de zestiende 

eeuw ontstond in het noordelijk deel van Holland een 

boerderij waarin oogst (hooi), stal, boerenwoning 

en wagenschuur samen onder één dak onder waren 

gebracht. De vierkante vorm van de boerderijen met het 

piramidevormige dak paste heel goed in het strakke, 

geometrische landschap van de nieuwe droogmakerijen. 

‘Geometry calls for geometry’, schreef de Britse auteur 

Aldous Huxley in de jaren 1920 bewonderend.38

De stolpen in de Beemster waren groter dan op het 

omliggende ‘oude land’. Daar telde het gangbare 

boerenbedrijf omstreeks 1600 zelden meer dan 8 

hectare land met hooguit acht koeien.39 Op de doorsnee 

kavel van 20 morgen in de nieuwe droogmakerij 

hielden de boeren zo’n 16 tot 18 melkkoeien. Doordat 

in de Beemster binnen enkele decennia veel nieuwe 

boerderijen werden gebouwd, vond standaardisatie 

plaats tot een ‘normaaltype’.40 De stolpboerderij wordt 

gekenmerkt door een vierkante constructie van palen 

met dwarsbalken. Op deze gebinten rust het dak. Het 

hout voor de constructie kwam uit het Oostzeegebied, 

waar zulke zware balken opvallend genoeg ‘stolpen’ 

genoemd werden. Dat kan mede een verklaring zijn voor 

de herkomst van de naam van dat nieuwe boerderijtype, 

naast de stolpvorm van de piramide. 

Tussen de vier palen is de hooiopslag, het vierkant. 

Daaromheen liggen de gebruiksruimten: de woon ver-

trekken, de koestal en de dars, in feite de wagenschuur. 

In de begindagen van de polder was dit ook de plaats 

waar het graan werd gedorst en het vlas gehekeld. In 

deze ruimte was ook de stal voor het paard dat werd 

gebruikt voor het werk op het land. Bij de dars bevinden 

zich de darsdeuren waardoor het graan of hooi werd 

binnengebracht. In de Beemster zaten deze grote  

deuren meestal aan de achterkant, omdat de 

boerderijen op de kop van de kavel stonden. Toch komt 

ook het zogenoemde ‘West-Friese’ type voor met de 

darsdeuren aan de voorkant zoals in West-Friesland 

gebruikelijk was.

Extra voordeel van de stolpconstructie was de uiterst 

simpele fundering in de slappe polderklei: het hele 

bouwwerk rustte slechts op vier grote palen die op 

gemetselde poeren rustten. Het dak en de wanden van 

de boerderij dienden alleen ter afdichting van de ruimte 

en hadden geen dragende functie. Ze konden van lichte 

materialen, zoals riet en houten planken (‘wegen’) 

worden gemaakt zonder veel fundering. Dat materiaal 

was bovendien in de omgeving ruim voorhanden en dat 

beperkte de bouwkosten. Gevolg was dat de buitenkant 

van zo’n boerderij na enige generaties aardig in verval 

raakte en om grondige vernieuwing vroeg. Daarom zijn 

er weinig stolpen meer over met een zeventiende-eeuws 

exterieur. Uitzondering zijn de stolpen die door de 

opdrachtgever van een chique stenen voorgevel werden 

voorzien om ze als zomerverblijf meer cachet te geven, 

zoals de monumentale boerderijen ‘De Eenhoorn’ en 

‘De Lepelaar’ aan de Middenweg.

De meeste stolpboerderijen hebben in de loop der 

eeuwen diverse vernieuwingsgolven ondergaan. Het 

einde van de achttiende eeuw, toen het de boeren 

relatief goed ging, was zo’n vernieuwingsperiode. 

Veel stolpboerderijen kwamen toen in handen van 

de boeren zelf. De heerschapskamers verdwenen, de 

houten buitenmuren werden vaak in steen herbouwd 

en de daken deels belegd met pannen. Het erf werd 

doelmatiger ingericht, al bleef de boomgaard behouden, 

met vaak een grote variëteit aan fruitrassen.

De ‘gouden tijd’ in de tweede helft van de negentiende 

eeuw was opnieuw zo’n vernieuwingsperiode. Veel 

stolpen werden toen nieuw gezet of op zijn minst werd 

de voorgevel vervangen of verfraaid. Er verschenen 

topgevels, ronde schoorstenen, fraai houtsnijwerk en 

een mooie voordeur die echter volgens oud gebruik 

zelden openging en daarom wel de ‘rouw- en trouwdeur’ 

werd genoemd. Die verbeteringen en verfraaiingen 

kwamen de boeren later duur te staan, zo schreef 

Scheringa eind jaren 1880: ‘nu die vette jaren door 

magere zijn gevolgd, zijn er velen, die gaarne hunne 

flinke woning met eene mindere zouden willen ver-

wisselen’.41

In het begin van de twintigste eeuw werd er opnieuw 

veel verbouwd, vooral inwendig. Het kaasmaken ging 

naar de fabriek, wat ruimte gaf in de stal. Daarentegen 

moest er plek ingeruimd worden voor het jongvee, dat 

nu veel meer werd aangehouden dan vroeger. Rond 

1900 kregen de meeste boerderijen in de Beemster een 

brongasinstallatie. Via een zogenoemde ‘Nortonpijp’ 

diep in de grond werd zo zuiver water en gas naar boven 

gehaald. Het gas werd gebruikt voor verlichting en om 

te koken.

De laatste grote verandering in uiterlijk en bestemming 

van de stolpboerderij begon een halve eeuw geleden, 

toen het boerenbedrijf radicaal van karakter veranderde 

en de stolp als bedrijfsgebouw niet langer voldeed. De 

hoeveelheid trekkers en ander materieel groeide sterk, 

net als het aantal koeien. Nieuwe melkputten vroegen 

om ruimte. De woonwensen van de moderne agrariër en 

zijn gezin namen ook flink toe, tenminste voor zover de 

stolpen nog een band met het agrarisch bedrijf hielden. 

Want door de groei en samenvoeging van de agrarische 

bedrijven werden veel stolpen als bedrijfsgebouw 

over bodig. Ze veranderden in particuliere woningen, 

bedrijven of paardenmaneges. In bijna al die gevallen 

bleef binnen de buitenmuren alleen nog het oor-

spronke lijke vierkant staan en werd de verdere indeling 

totaal vernieuwd.42
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In de gouden jaren 18501880 nam de welstand in de Beemster aanmerkelijk toe. Het gevolg was niet alleen dat 

veel boeren hun boerderij vernieuwden en verfraaiden, maar ook dat schoorvoetend een groter aantal werklieden 

zelfstandig ging wonen. Een arbeiderswoning in de buurt van de boerderij werd uiteindelijk in het begin van 

de twintigste eeuw een algemeen verschijnsel, de inwonende knecht steeds meer een zeldzaamheid. Tussen 

1832 en 1874 liet de woningvoorraad in de Beemster bijna een verdubbeling zien, van 435 naar 756 stuks. Dertig 

jaar later, in 1904, waren het er 1112.46 Aangezien de boerderijen wel in uiterlijk, maar nauwelijks in aantal ver

anderden, kwam de aanwas in die periode vrijwel geheel voor rekening van zogenoemde ‘burgerwoningen’. Dat 

waren merendeels arbeiders en tuinderswoningen met een huurwaarde van een gulden per week of minder. Ze 

ver rezen verspreid door de polder maar ook in de dorpskern van Middenbeemster. Een vergelijking tussen de 

kadasterkaarten van 1832 en 1878 laat dat goed zien.

 Met name op ‘het Landje’ naast het ‘Heerenhuis’ en op ‘’t Eiland’ langs het Lindegrachtje verschenen tientallen 

piepkleine huisjes naast de enkele die er al stonden. In de volksmond werden ze ‘keukens’ genoemd. Ze bestonden 

uit één kamer, met vaak twee bedsteden boven elkaar achter een gordijn en een klein ‘snuitertje’ of keukentje 

erachter. Ze hadden meestal alleen een deur aan de voorzijde. Op ’t Eiland stond boven de sloot een aantal 

houten gemakjes voor gezamenlijk gebruik. Voor hun drinkwater waren de bewoners tot halverwege de jaren ’20 

aangewezen op een regenwaterbak, die in 1904 zo lek was dat de Gezondheidscommissie van de regio Purmerend 

de gemeente vroeg de huiseigenaar tot herstel te manen. Ook de varkensschuur tussen de woningen wilde zij 

opgeruimd zien.47 De bewoners van ’t Eiland vormden een hechte gemeenschap. Dankzij de dunne wandjes 

waren ze van alle wel en wee van elkaar op de hoogte. Onder Beemsterlingen kreeg de buurt de weinig vleiende 

benaming ‘Vlooienbuurt’ of ‘Vlooiekriek’.

Woningen voor burgers, tuinders en arbeiders
Het aantal huisjes voor arbeiders of tuinders was in de Beemster vanouds opvallend klein. Het meeste personeel 

van boeren en ambachtslieden bestond uit inwonende knechten en meiden. Hier en daar hadden tuinlieden op 

de buitens een eigen huisje in de tuin van de buitenplaats.

 Bij de eerste opmeting voor het kadaster in 1832 telde de Beemster 435 woningen.44 Ongeveer 300 daarvan waren 

boerderijen en 50 (bewoonde) molens. Van de resterende 85 woningen werden er dertien hoger getaxeerd dan de 

doorsnee boerderijen: de nog overgebleven buitenplaatsen ‘Zwaansvliet’, ‘Rustenhoven’ en het bescheiden huize 

‘Kerkzicht’, en voorts het ‘Heerenhuis’, twee herbergen, een bakkerij en het huis van een timmerman. De overige 

70 woningen (een zesde van de woningvoorraad) dienden, net als de 50 molenaarswoningen, voor de huisvesting 

van de minst welvarende polderbewoners. De helft bestond volgens de beschrijving van de kadasterinspectie uit 

woningen ‘bewoond door behoeftige lieden in het dorp’ en ‘warmoezenierswoningen’ in de zuidoosthoek van 

de polder. Een deel van die warmoezenierswoningen waren overgebleven tuinmanswoningen van de verdwenen 

buiten plaatsen. Een tiental huisjes voor arbeiders in de Klaterbuurt werden iets hoger getaxeerd ‘vanwege de 

gun stige ligging’, aldus de taxateurs van het kadaster. Dit gold kennelijk niet voor de 21 ‘geringe woningen’ in 

de Purmer enderhout, die tot de laagste categorie behoorden.

 In de latere kernen Noordbeemster en Westbeemster stonden toen vrijwel alleen boerderijen en nauwelijks 

kleinere woningen. Ook in de dorpskern van Middenbeemster was de situatie nog weinig anders dan bij de 

taxatie voor de huizenbelasting (verponding) in 1733, een eeuw eerder. Toen stonden er zo’n vijftig huizen, 

waar van de kleinere meestal bewoond werden door meerdere gezinnen. Verder woonden er toen verschillende 

ambachtslieden en notabelen, zoals de schout, de dominee, de schoolmeester en de notaris.45

Het Deutzenhofje

In 1880, ongeveer op de top van de periode van 

landbouwvoorspoed in de negentiende eeuw, wist de 

grote landbouwvernieuwer Wouter Sluis de eigenaren 

van zijn boerderij, de regenten van het Deutzenhofje 

in Amsterdam, te overtuigen de oude boerderij af te 

breken en een geheel nieuwe te bouwen. Het moest 

een modelboerderij worden waar Sluis aan bezoekers 

de nieuwste snufjes op het gebied van het kaasmaken 

kon tonen. Aan het roomhuis (van 6,1 x 5,5 meter) 

en de kaasmakerij werd in het bestek veel aandacht 

besteed. Er kwam ook een ruime knechtskamer en 

een kelder met stahoogte om de kazen op te slaan, en 

in de stal een Nortonpomp waaruit schoon welwater 

omhoog kwam voor de kaasmakerij. Daarnaast was 

er een grote ondergrondse bak voor de opvang van 

regenwater. Het Deutzenhofje was een uitzonderlijk 

grote boerderij, bestaande uit drie kavels grond van 

bij elkaar 60 morgen, driemaal de afmetingen van de 

standaardboerderij uit die tijd. Ongeveer een tiende 

deel van het land gebruikte Sluis als bouwland. De rest 

was weidegrond en hooiland. Daarop liepen niet alleen 

25 melkkoeien, maar ook een flink aantal koeien voor 

de slacht en een groot aantal schapen. Pijnlijk was 

niet alleen dat Wouter Sluis de pacht voor deze nieuwe 

dure boerderij niet meer kon betalen toen het na 1880 

bergafwaarts ging met de opbrengsten in de landbouw, 

maar ook dat de inrichting van de modelboerderij 

met de komst van de kaasfabrieken eigenlijk al snel 

achterhaald bleek.43
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Toen het aan het einde van de negentiende eeuw een stuk minder ging met de landbouw werd het een groot 

probleem om voor de natuurlijke bevolkingsaanwas in de polder werk te vinden. Tussen 1880 en 1900 vertrokken 

uit de polder 1.356 meer mensen dan er zich vestigden: 589 mannen en 767 vrouwen (grafiek 7.2.).50 Vooral voor 

meisjes en vrouwen was het moeilijk om werk te vinden in de boerensamenleving, met name toen de melkfabriek 

het kaasmaken op de boerderij overnam. Zij moesten doorgaans hun heil zoeken in de stad. Vandaar dat de 

polder traditioneel een mannenoverschot telde. De grote uittocht van vooral jongeren zorgde voor een stilstand 

in de bevolkingsgroei. Vanaf 1890 ging het inwonertal zelfs tijdelijk achteruit, zoals grafiek 7.1 laat zien. Zelfs 

de spectaculaire groei in die jaren van de tuinbouw in de zuidoosthoek, kon dat niet voorkomen. Zonder die 

bloeiende tuinbouwsector zou de bevolkingsafname nog veel groter zijn geweest.

Bouw van ‘burgerwoningen’
In de jaren na 1900 was de groei van het aantal woningen in de Beemster dan ook vooral in de tuinenhoek te 

vinden. Aan het Noorderpad bouwde architect D. Kerkhof in 1905 vier huizen naast elkaar. Het jaar daarop nog 

twee, en de jaren daarna volgden er meer.51 

 In 1930 stond al meer dan een kwart van alle woningen in de polder in Zuidoostbeemster.52 Deels waren die 

nieuwe huizen tuinderswoningen, maar er verschenen ook straten met rijtjeshuizen voor ‘burgers’, gebouwd door 

particuliere beleggers. Aan de Purmerenderweg was al aan aan het einde van de negentiende eeuw een aantal 

rentenierswoningen verrezen van boeren die hun bedrijf hadden overgedaan aan een zoon of schoonzoon en van 

hun oude dag genoten. Ze leefden van de pacht en zaten dicht bij de Purmerender markt waar ze elke dinsdag 

hun sociale contacten konden onderhouden. Door teruglopende pachtopbrengsten bleek de toekomst in die 

droom woningen toch veel minder rooskleurig dan gedacht. Het leverde het buurtje de naam ‘sjagrijnebuurt’ op.

 In 1910 werd de Beemster woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ opgericht. De vereniging kreeg een jaar later 

van de gemeente een stuk grond in Middenbeemster in erfpacht op het ‘Koolland’ achter het Heerenhuis, waar zij 

Een eeuw later waren de meeste van die eerste primitieve arbeidershuisjes rijp voor de sloop. De huisjes aan 

de Korte Lindegracht werden in 1956 onbewoonbaar verklaard. De inspectierapporten spraken over ‘vervallen 

staat’, ‘verzakte vloeren’, ‘vergane deuren en kozijnen’ en gebrekkige of ontbrekende ‘privaten’. De helft was toen 

echter nog bewoond. Aangezien vervangende woonruimte niet zo vlot voorhanden was, duurde het nog vijf jaar 

tot in 1961 de laatste onbewoonbaar verklaarde woningen werden ontruimd en afgebroken.48 In 1952 was een 

rijtje van vijf vergelijkbare krotten uit de negentiende eeuw aan een paadje ter hoogte van de huidige supermarkt 

onbewoonbaar verklaard en twee jaar later afgebroken.

 De woning Rijperweg 1 in de Klaterbuurt, bewoond door de familie Houttuyn, was in 1948 volgens huisarts 

Beunders ‘dusdanig verwaarloosd dat van een woning ternauwernood nog gesproken kan worden’. Het huisje 

werd wegens ‘zeer ernstig levensgevaar voor de bewoners’ onbewoonbaar verklaard. Na een opknapbeurt door 

een nieuwe eigenaar werd de onbewoonbaarverklaring echter twee jaar later weer ongedaan gemaakt. Het 

groepje ‘bouwvallen’ op het Landje was al in 1924 opgeruimd om plaats te maken voor een drietal nette midden

standswoningen in de stijl van de Amsterdamse School. Ze hadden zo in een stadswijk uit de jaren ‘20 kunnen 

staan.49

Groei en achteruitgang 
Gedurende de jaren van voorspoed in negentiende eeuw nam de bevolking van de Beemster fors toe. Ze ver

dub belde tussen 1795 en 1890 van 2.308 tot 4.715 inwoners. Vooral in de gouden jaren 18501880 ging het hard 

en groeide het inwonertal in dertig jaar dankzij een flink geboorteoverschot met meer dan 40 % (grafiek 

7.1). De welvaart gaf velen een broodwinning, niet alleen de boeren, maar ook de winkeliers, timmerlieden, 

paarden  smeden, wagenmakers, rietdekkers en andere kleine zelfstandigen. Ook voor boerenarbeiders en losse 

werkkrachten was er volop werk. Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis kon het grootste deel van de 

aanwas van Beemster jongeren in de polder zelf een broodwinning vinden.
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Grafiek 7.1. Bevolking van de Beemster 1795-2010

Bron: Volkstellingen en CBSStatline.
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Grafiek 7.2. Vertrekoverschot 1870-1911.
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een straatje met tien arbeiderswoningen bouwde: de Leeghwaterstraat. De woningen werden met zorg en smaak 

ont worpen door architect G. Kooyman en gefinancierd met overheidsleningen via de nieuwe Woningwet. De 

bouw kostte 1.466,50 gulden per woning, inclusief twee ledikanten en een eigen regenbak. De huurders betaalden 

destijds 1,70 gulden per week.53 Verder kwam de vereniging tot de Tweede Wereldoorlog niet meer aan bouwen 

toe.

 Plannen van Purmerend om de zuidoosthoek van de Beemster te annexeren voor de aanleg van een nieuwe 

stads  wijk zorgden in 1920 in de polder voor een storm van protest (zie ook hoofdstuk 9). Na het verijdelen van deze 

annex  atieplannen kwam de gemeente Beemster met een eigen uitbreidingsplan voor de zuidoosthoek. Tussen 

1920 en 1934 bouwden particuliere investeerders er 240 (huur)woningen. Een deel van de nieuwe bewoners had 

al vanaf het begin hun werk buitendijks.

 Het moderne comfort brak maar langzaam door in de polder, zeker in het buitengebied. Met de nieuwe Woning

wet in de hand voerden stedelijke woninghervormers een eeuw geleden een ware kruistocht tegen de bedstede. 

Die was in hun ogen een broedplaats van ongedierte, schimmels en andere ongezonde toestanden. Maar op het 
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weer omlaag. De jaren ’20 gaven al een kleine terugloop te zien. Aan het einde van de jaren ’30 telde de Beemster 

ondanks de kinderrijke gezinnen bijna 300 inwoners minder dan tien jaar eerder. De Tweede Wereldoorlog bracht 

echter een ommekeer. Toen bleek het in de polder ineens een stuk beter toeven dan in de stad. Nog afgezien van 

de  in de cijfers niet meegetelde  onderduikers vertrok er in die jaren niemand meer uit de polder en familieleden 

die de Beemster hadden verlaten, kwamen terug. 

Na-oorlogse woningbouw
Na de oorlog was er overal in Nederland een schreeuwend tekort aan woningen. Dat gold ook voor de Beemster. 

In 1948 zag de gemeente kans in Middenbeemster achter de dorpskern voor 26.175 gulden het land van boer 

Frits Schoenmaker te verwerven. Woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ hoopte daar 22 woningen te kunnen 

bouwen, maar het Rijk was zuinig en stond er in eerste instantie maar twaalf toe.56 Ter ontsluiting van dit eerste 

nieuwbouwwijkje werd een schuur aan de Middenweg gesloopt, dit werd de Dirck van Osslaan. Later ontstond met 

de Raadhuisstraat een ontsluiting op de Rijperweg. Daartoe werd de van oorsprong zeventiendeeeuwse herberg 

‘Het Bonte Paard’ gesloopt. In de volgende decennia werd de noordwesthoek van het dorp gestaag uitgebreid. In 

de jaren ’60 en ’70 volgde de nieuwbouw in het zuidwestelijk kwadrant. Daarna richtte de gemeente de blik op 

de oostzijde van de Middenweg. In 1972 vond de eerste aankoop plaats van land in het noordoostelijk kwadrant 

(fruitbedrijf Leeghwater). Tien jaar later ging de eerste paal van de nieuwe wijk Groene Poort / Leeghwater de 

grond in. In 2012 zal deze wijk gereed zijn. Het vierde kwadrant, achter de kerk, staat voor bebouwing gepland 

vanaf 2014. Daarmee zal het dorp Middenbeemster worden voltooid.

 Ook in de katholieke kern Westbeemster kwam in 1952 een bescheiden uitbreidingsplan van 32 woningen van 

‘Goed Wonen’. De parochie had nog gepoogd een eigen roomskatholieke woningbouwvereniging ‘Johannes 

de Dooper’ op te richten, maar kreeg daarvoor geen steun van de gemeenteraad. Die achtte twee woning

bouwverenigingen in de gemeente ‘niet efficiënt’.58 Rond 1960 was deze uitbreiding gerealiseerd. Daarna heeft 

er in de dorpskern geen nieuwbouw meer plaatsgevonden. Wel werd in 2007 op de hoek van de Hobrederweg en 

de Jisperweg het nieuwbouwcomplex ‘Westenburgh’ met 25 woningen opgeleverd.

 In de jaren ’50, ’60 en ’70 is in Zuidoostbeemster mondjesmaat gebouwd. Een uitbreidingsplan voor 150 nieuwe 

woningen werd in 1961 tot verontwaardiging van de gemeente afgekeurd door de provincie, die vond dat de ge

meente met die aspiraties haar agrarische karakter te veel op het spel zette. Pas in de jaren ’90 zocht de provincie 

mogelijkheden om in de regio Waterland nieuw te kunnen bouwen. Daarmee werd uitbreiding van Zuid  oost

beemster mogelijk. In 2012 is de eerste paal geslagen. Met het oog op de groei was al in 2009 een nieuw multi

functioneel centrum met daarin onder andere buurthuis en school in gebruik genomen.
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platteland gingen de nieuwe inzichten er niet zo gemakkelijk in. De Provinciale Gezondheidsdienst had er in 1912 

bij de gemeente Beemster met klem op aan gedrongen om bij vergunningen voor nieuw te bouwen woningen en 

boerderijen bedsteden voortaan te verbieden. De gemeenteraad nam dat advies niet over.54 

 Ook waterleiding en elektriciteit drongen tot de Tweede Wereldoorlog maar mondjesmaat door tot de 

boerderijen, waar de Nortonpijp voorlopig nog prima voldeed. De inwoners van Middenbeemster en Zuidoost

beemster kregen die voorzieningen al eerder. In 1915 werd een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf opgericht en in 

1924 kregen de eerste huizen stromend water. De aanleg van riolering liet nog tot 1949 op zich wachten.55 Noord 

en Westbeemster werden pas in de jaren 1990 op de riolering aangesloten, maar vrijwel het hele buitengebied 

(zo’n 500 percelen) heeft nog steeds geen aansluiting.

 De crisis in de jaren ’30 en de grote problemen in de tuinbouw zorgden, net als de landbouwcrisis van het einde 

van de negentiende eeuw, opnieuw voor een uittocht uit de polder. Jongeren probeerden in Amsterdam of bij de 

Zaanse fabrieken aan het werk te komen. De woningbouw kwam nagenoeg tot stilstand. Het inwonertal ging 
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Zo groeide, ook in de Beemster, het aantal woningen sterk, zowel koophuizen als huurhuizen. In 1985 be heerde 

‘Goed Wonen’ al 471 woningwetwoningen (17,5 % van de woningvoorraad).59 Sindsdien schommelt het per

centage nieuwbouwhuurwoningen tussen de 15 en 20 %. Het is gemeentelijk beleid in totaal 30 % van de nieuw

bouwwoningen in de goedkope sector (half huur, half koop) te laten vallen, 40 % in de middenklasse en 30 % in 

de sector dure koopwoningen.

Forensen
Woonde begin 1900 nog ongeveer 80 % van de Beemsterlingen verspreid over de polder, een eeuw later is die 

verhouding omgedraaid: 20 % woont nog in het buitengebied en bijna 80 % inmiddels in één van de drie kernen, 

zoals grafiek 7.3. laat zien.

 Wonen en werken gaan in de polder al lang niet meer automatisch samen. Dat is een ontwikkeling die al vóór de 

Tweede Wereldoorlog in gang is gezet. In 1960 werkte al meer dan een derde van alle Beemsterlingen buitendijks. 

Van de vrouwen met een baan was dat zelfs meer dan de helft. In Zuidoostbeemster was zelfs tweederde van de 

twintig tot veertigjarigen forens.60 

 Door schaalvergroting en efficiency kon de agrarische sector steeds minder mensen werk bieden. De auto 

zorgde ervoor dat werk buiten de polder steeds beter bereikbaar werd. Andersom geldt dat de toenemende mobi

li teit het mogelijk maakte ‘buiten’ te gaan wonen en elders te blijven werken. Dat heeft wel tot gevolg gehad dat 

de samenleving waar vanouds agrariërs de boventoon voerden, van karakter veranderde. De burger die zijn be

langen voor een deel buitendijks heeft liggen, kreeg langzamerhand de overhand. De boer, die vroeger gewend 

was de maat van alle dingen te zijn, raakte in het sociale leven geleidelijk aan meer op de achtergrond, ook al is 

hij in het landschap nog steeds zichtbaar aanwezig.
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Grafiek 7.3. Spreiding van de bevolking 1930-2011.
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