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dam. Als hij hier iets verkocht, maar dat kwam heel zelden voor, dan
werd het bedrag in de kas van de 'Compagnie' gestort en op de reke¬
ning afgeschreven. En als de 'Compagnie' soms op afbetaling ont¬
vangen zaad aan hem overdroeg, werd dit er bij geboekt. In 1817
zette hij voor ƒ 2259,— aan zaad, enz. om. Twee jaar later rekende
de heer Gerrad Heinrich Huesmann met de 'Companie G. H. Huesmann & Sohn' als volgt af :
Totaal aan zaad
aan contant geld
aan goudgeld

ƒ 910.11.12
ƒ 100.—.—
ƒ 76.16.—

16 april 1820 betaald in Mettingen

ƒ 537. 8.—•

verrekend 8 mei 1820

ƒ 550.—.—

Hoe interessant het verder ook moge zijn om de ontwikkeling van de
'Companie' te volgen, wij moeten haar hier verlaten, want niet de
'lappies', maar het zaad heeft hier onze aandacht. Een paar zaadlijsten
geven ons inzicht in de zaadteelt in deze hoek van Westfriesland op
het einde van de 18e eeuw. Wij treffen dan aan: anijszaad, kanarie¬
zaad, vlaszaad, wit- en bruinmosterdzaad, koolzaad, erwten, tuin¬
bonen, peulen, zaad van bonekruid, tuinkers, veldsla, augurken, kom¬
kommers, postelein, spinazie, meerdere kropslasoorten, snij- en wortelpeterselie, selderie, prei, gele en rode ui, 'eigen' rood(uien) van N. J.
Groot, allerlei koolsoorten, waaronder ook bloemkool, radijs, ram¬
menas, cichorei, koolraap, knolraap, Hoornse en Leidse wortelen,
keukenbiet en mangelwortel. Wat moet onze polder hier toen een veel
fleuriger en kleuriger aanzien gehad hebben dan met het egale groen
van aardappelen en bloemkool van later !
Over het algemeen spreken de namen van de tuinders, met wie hij
zaken deed, ons niet meer aan. De plaatsnamen worden er trouwens
ook niet altijd bij genoemd. Wij treffen er echter een aantal Lutjebroekers aan, als Freek Tulp, Luytjen Timmerman, Bastiaan Ooteman en Jan en Sijmen Schoof, die hem behoorlijke hoeveelheden zaad
hebben geleverd. Niet zonder belang is het ook, te vernemen, dat de
Andijker Nane of N. J. Groot een van zijn grootste leveranciers was
en dat onder de verschillende zaden, welke hij hem leverde een door
Groot zelf geselecteerde rode ui voorkwam. Wij maken dit op uit de
combinatie van twee passages : „Siebollensamen van N. Groot

