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Aantekeningen uit Erf en wereld – 1959 - J.P Wiersma en K. Tjepkema:

Blz.115: Tien jaar na Warga, in 1896, zou de coöperatieve zuivelfabriek te Giekerk de eerste 
fabriek-met-electrische verlichting in Friesland zijn. 

Blz.141: Aan tal van tekenen was het merkbaar, dat de drang tot coöpereren op schier dyna-
mische wijze tot uiting kwam. In het jaar 1896 was de agrarische gemeenschap over de gehele 
linie  in  beweging;  haar  zaak  trok  onverminderd  lieden  uit  andere  kringen,  academici  en 
dorpsintellectuelen,  aan.  Onder  het  patronaat  van  baron Rengers  stichtten  de  boeren  van 
Trijnwouden de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Giekerk. Het was Rengers, die de sta-
tuten en instructie voor de beheerder ontwierp; die tot bestuurslid werd gekozen, doch zijn be-
noeming nièt, echter zijn benoeming tot lid van het college van commissarissen wèl aannam. 
Het was Rengers, die met het bestuur fabrieken elders bezichtigde; die de penningmeester van 
ruime kasmiddelen voorzag en op reis ging om besprekingen over het aangaan van een lening 
voor de bouw ener fabriek te voeren. Het was Rengers die de eerstesteenlegging verrichtte en 
de genodigden verzocht, als zijn gasten, met hem in de herberg een glas wijn op het welslagen 
hunner gezamenlijke onderneming te drinken.

Blz. 155: Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers, in 1895 bewoner gewor-
den van het buitengoed Heemstra-State te Oenkerk in de gemeente Tietjerksteradeel, bevrijd-
de de koemelkers van de Trijnwouden van het funeste systeem, het zogenaamde «Notaris-cre-
diet»,  dat  woekerrenten berekende,  door  de stichting te bevorderen van een Coöperatieve 
Voorschot- en Spaarbank. In hetzelfde jaar (1896) wist hij de boeren, die steen en been klaag-
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den over de praktijken van de zuivelfabriek «Apollo», te winnen voor het denkbeeld om met 
elkander een coöperatie te vormen en gezamenlijk de bouw van een zuivelfabriek te onderne-
men. Zo kwam in genoemd jaar de coöperatieve zuivelfabriek «de Trynwálden» te Giekerk tot 
stand. Na verloop van enkele jaren werd baron Rengers zelf óók... boer, althans melkveehou-
der - n.l. van... twee koeien! - vermoedelijk omdat hij het prettig vond als actief en stem-heb-
bend lid tot de groei van de zuivelfabriek het zijne bij te dragen. Rengers zou nog een belang-
rijk aandeel hebben in de voorbereiding en stichting van enkele top-coöperaties, waarover la-
ter meer.
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Blz. 166
De veehouders van Oudkerk, Oenkerk en Giekerk leefden anno 1895 rustig en betrekkelijk 
afgezonderd binnen de omheining van hun erf; 's ochtends en 's avonds brachten zij de melk 
van hun bedrijf naar de hamei, juister gezegd één meter of twee meters daarbuiten, tot aan de 
rand van de openbare weg, waar op zeker uur de melkrijder van Apollo langs kwam, die bij 
elke hoeve de gevulde melkbussen met een slingerende beweging op zijn wagen plaatste en ze 
vervoerde naar de fabriek. Het kon de boeren van de Trijnwouden - een verzamelnaam voor 
de drie kerkdorpen -, bitter weinig schelen wat er met hun melk, nadat deze hun erf had verla-
ten, gebeurde en wat «de wereld» er verder mee deed. Mits «de wereld» hun de geldende prijs 
betaalde en zij zich aan prijspeil en afspraak hield, mocht zij met hun melk doen wat zij wilde, 
al zou zij er bij wijze van spreken de straten van Leeuwarden, Amsterdam of Keulen mee 
gaan schrobben.

Zo stonden eenvoudig de zaken. Van het erf tot... de wereld - een in hun ogen mysterieuze, 
grillige, onbetrouwbare grootmacht -, was in hun dagen meer dan een pas! Zij hadden aller-
minst de toeleg méér dan de verzorging van hun dagelijkse behoeften het noodzakelijk maak-
te, en verder dan hun belangen strekten, in die wereld door te dringen. Er was de kerk; er was 
de herberg; er was de school; er was de markt. En verder was Apollo er nog; en of dat nu een 
«god van licht, waarheid en zedelijke reinheid», dan wel een «verderfelijke pestbrengende 
god» - in welke dubbele betekenis hij door de oude Grieken vereerd werd en gevreesd - was, 
daarover maakten de boeren van de Trijnwouden zich geen kopzorg. En om nog even in alle-
gorische stijl door te gaan, kan men zeggen dat Apollo's zwanenwagen in de jaren 1889-1896 
tweemaal's daags door de schone dreven van de Trijnwouden reed, en dat de nachtegalen hem 
toezongen en de zwaluwen de jonge weidegod met zijn lange, gulden lokken omvlogen -, tot 
het op zeker ogenblik met de legendarische en vermaarde held gedaan was.

Dat was niet zo opeens gekomen. Aan het ogenblik, waarin de pijlen het hart van de jeugdige 
god doorboorden, waren jaren van mokkende ontevredenheid voorafgegaan. Met het maat-
stokje, waarmee Apollo de inhoud der melkbussen mat, placht hij namelijk niet tot de bodem 
door te dringen, terwijl hij herhaaldelijk en veelvuldig de indeuking van de bodem in een uit-
builing veranderd had: manipulaties die de boeren ieder voor zich hadden waargenomen, om 
niet te zeggen: ontdekt. Terwijl zij samenrotten en met elkander overlegden op welke wijze zij 
konden optreden tegen Apollo, die zij in hun bijeenkomsten voor een schelm en een dief 
scholden, besloten zij te rade te gaan bij de Heer van Heemstra-State, [165] de hun al vele ja-
ren welbekende baron Rengers, die inmiddels in de Trijnwouden was komen wonen. Deze 
was geheel oor voor hun klachten; van hem verkregen zij de toezegging, dat hij betreffende de 
bij hem aanhangig gemaakte zaak een onderzoek zou instellen. Met het ons reeds uit vorige 
hoofdstukken bekende gevolg,  dat hij  Apollo op steekhoudende argumenten schuldig ver-
klaarde.

Sindsdien liet de Heer van Heemstra-State de boeren van de Trijnwouden niet meer los. Hun 
zaak boezemde hem, die de vestiging van een voorschot- en spaarbank in zijn woonplaats 
Oenkerk aan het voorbereiden was, zoveel belang in, dat hem voortaan geen moeite te groot 
was om hen, in figuurlijke zin, één voor één bij de hand te nemen, hen, op de juiste wijze toe-
sprekend, buiten hun hamei, hun erf te brengen - en hen in «de wereld», hun eigen dierbare 
Trijnwouden, de eerste gemeenschappelijke daad te doen verrichten. Toen de coöperatieve 
stoomzuivelfabriek «Trynwálden en Omstreken» er eenmaal stond, baron Rengers zèlf  de 
achtergebleven boeren thuis bezocht en de meesten hunner wist te bewegen het ledenregister 
van de coöperatie te tekenen, vielen de schaduwen over het bedrijf van Apollo. En er zou een 
tijd komen, dat hij geruisloos uit de Trijnwouden verdween..................
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Onderstaande knipsels is maar een deel van de ‘Giekerk’ artikelen in de Leeuwarder  
Courant!
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Zie meer over CZ. Giekerk in LC ‘De veemarkt’:
1975-11-01
1976-08-21
1976-12-31
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