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Uit  Erf en Wereld1 blz. 95, 122, 144, 172, 194 en 289

95) ca. 1888 
Enkele vooruitstrevende boeren uit Metslawier, Ee en Morra overlegden wat hun in dezen te 
doen stond. Zij bespraken hun plan, om in het Noorden een zuivelfabriek te stichten, met Jouke 
Swart te Klooster-Anjum; deze zegde hun zijn volledige steun toe en verklaarde zich gaarne be-
reid een tweetal jongelieden uit de Don-geradelen tijdelijk bij zich in huis te nemen en hen op te 
leiden in het zuivelvak. Deze eerste bespreking had tot gevolg, dat Marten Gerrits Nammensma, 
een der samenwerkende boeren uit Metslawier, zijn stiefkin-deren Neeltje en Ealse Kingma naar 
Klooster-Anjum zond om er practische kennis op te doen. 

Onderwijl waren de initiatiefnemers de boer opgegaan om medestanders te winnen. Reeds op 10 
april 1888 kon de vereniging Coöperatieve Stoomzuivelfabriek «De Reidswal» onder Metsla-
wier worden opgericht. In de maand mei daaraanvolgend werd de nieuwe fabriek in werking ge-
steld. Voor deze min of meer feestelijke aangelegenheid hadden de oprichters Jouke Swart uit-
genodigd, die ook deze keer bereid was om zijn zuivelvrienden in het Noorden een plezier te 
doen; hij kwam, vergezeld van zijn vrouw, die zich in oudfriese dracht gestoken had - een atten-
tie die door de gastheren ten zeerste op prijs werd gesteld. Onder het deskundig toeziend oog 
van Swart vond de in werking stelling plaats. 

Het bestuur van «De Reidswal» bestond uit: Folkert Easges Botma te Metslawier, voorzitter; 
Douwe Eelkes Meindersma te Ee, secretaris; Gerrit Easges Botma te Morra, penningmeester. 
Als directeur trad Ealse Kingma op; als botermakers fungeerden de echtelieden Gerrit Hoog-
hiem en Siebrigje  Douma, voor welke laatste Neeltje Kingma gedurende een halfjaar de werk-
zaamheden waarnam, voor welke diensten zij zich door het bestuur met een... gouden armband 
zag beloond.

144) - 1894
Inmiddels was een der eerste coöperatieve zuivelfabrieken, de Reidswal te Metslawier, met een 
fiasco geëindigd en in speculatieve handen overgegaan. Er zouden meer volgen. 

193) ...........De particulieren verdedigden met hand en tand hun stellingen in de Noordhoek der 
provincie. Telkens echter kwam het viertal coöperatoren in hun wingewest, dat een tweetal coö-
peraties had uitgestoten, opdagen. Te Metslawier vond tenslotte de beslissende vergadering 
plaats................ 
De zaal was tot in de hoeken bezet met aandachtige toehoorders. Het ging er op of er onder. Da-
gelijks werden de aanwezige veehouders, die tot coöperatie neigden, overstroomd met circulai-
res. De speculaties van Helder (Dokkum) en Swart (Metslawier) bedreigden de leden der coöpe-
ratie met inhouding van 15 cent per 100 kilogram melk, terwijl de slimme Scholten, die de coö-
peratieve fabriek te Anjum had gekocht, hen trachtte te verlokken met de toezegging, dat hij bij 
vrijwillige uittreding voor de betrokken leden de boete zou betalen... 

1 Erf en Wereld  door J. P. Wiersma 1959
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Zuiveljaarboeken ‘26 / ‘30 
Hier is zuivelfabriek - “De Onderneming”- onderdeel van NV. Lijempf  te Leeuwarden.
De productie in ‘26 is boter en kaas in ‘30 alleen boter,
In ‘30 is T. De Boer directeur.
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