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Een bijzondere geschiedenis

Omstreeks 1880 werd het steeds duidelijker, dat de Friese Boter geen gewild afzetartikel meer was 
op de Engelse markten. Oorzaken hiervan waren de achterstand van de Nederlandse zuivelbereiding
en de knoeierijen bij de uitvoer. De Friese Mij. van Landbouw nam in 1878 het initiatief tot verbete-
ring door een commissie van deskundigen naar Denemarken te zenden. 

In dit land had men de boterbereiding verplaatst van de boerderij naar de fabriek. De gehele zuivel-
bereiding stond er op een hoger peil dan in Nederland. Men weet, wat er verder gebeurde. Na ken-
nisneming van wat men in Denemarken op dit gebied presteerde, werden achtereenvolgens in ver-
schillende plaatsen van Friesland zuivelfabrieken opgericht. 

In 1890 bestonden er in Z. O. Friesland reeds 10 fabriekjes met in totaal 54 man personeel. Vrijwel 
alle fabrieken waren op speculatieve grondslag, alleen die te Oosterwolde was een coöperatie. Een 
enkel fabriekje maakte ook wel kaas, maar de boterbereiding was nog steeds hoofdzaak.
Blijkbaar was men ook in Katlijk vóór een dergelijke fabriek, want in Februari 1898 lazen de inwo-
ners van Katlijk en de omliggende dorpen een advertentie in het „Nieuwsblad van Friesland”, waar-
in belanghebbenden werden opgeroepen een vergadering te beleggen in café Jelsma te Katlijk om te
trachten te komen tot de oprichting van een zuivelfabriek. Men had er wel oren naar en op de be-
doelde avond zat een vijftigtal boeren om de kachel bij Jelsma te wachten op de dingen, die zouden 
komen. Er werd onderling druk gesproken over de beroerde tijd en over de mogelijke oprichting 
van een boterfabriek. Met gemengde gevoelens was de advertentie begroet, de een was er vierkant 
vóór en de ander was er idem tegen. Het werd 8 uur en de aanwezigen keken al eens om zich heen 
om te zien of degene, die de advertentie had laten plaatsen - men wist niet wie het was, omdat de 
oproep niet was ondertekend - zich nog niet roerde. Het werd half negen, negen uur en nog liet nie-
mand zich horen, ondanks herhaalde verzoeken van de aanwezigen. Toen begreep men plotseling, 
dat het waarschijnlijk wel een grap van de een of ander zou zijn en men stond op het punt uiteen te 
gaan, toen een van de aanwezigen opmerkte, dat men zo niet uiteen kon gaan. Men moest iets be-
sluiten. Allen vielen weer op hun stoelen neer en na even gepraat en gestemd te hebben, werd de lei-
ding van de vergadering opgedragen aan de jongste Van het gezelschap: Wietse Nijenhuis.

Na langdurige besprekingen kreeg de heer Nijenhuis de opdracht de mogelijkheden voor een even-
tuele boterfabriek te onderzoeken en de voorwaarden vast te stellen.
Het zou natuurlijk verreweg het gemakkelijkst zijn, dat men zich aansloot bij een der omliggende 
fabrieken: Knijpe, 't Meer of Langezwaag. De heer Nijenhuis liet de eigenaars der fabrieken aan-
schrijven, maar de belangstelling was niet groot. Alleen Knijpe meldde zich, maar de voorwaarden, 
die werden gesteld, waren voor de heren Nijenhuis c. s. onaanvaardbaar.
Tezelfdertijd wilde men in Langezwaag blijkbaar ook een eigen fabriek hebben, want ook hier had-
den de boeren de hoofden bij elkaar gestoken. Katlijk kreeg daar lucht van en Nijenhuis ging con-
tact zoeken met de Langezwaagsters. Men slaagde en spoedig daarna werd in café. v. Roeden een 
gecombineerde Vergadering belegd, waaraan Langezwaag e. o. en Katlijk e. o. deelnamen.
Deze vergadering, die in April 1898 werd gehouden, was langdurig. In die dagen was het geld 
schaars. En daar zou men nu zomaar een besluit nemen, dat duizenden zou moeten kosten! Daar 
moest eerst eens lang en breed over worden gesproken en het gebeurde ook. Maar het resultaat zien 
we nog heden ten dage, want de vergadering besloot tot de oprichting van een zuivelfabriek in Bon-
tebok. En nu ging alles met een sneltreinvaart. De statuten en het huishoudelijk reglement werden 
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op 25 April officieel vastgesteld en men kon beginnen. Aan de fabriek verbonden zich 68 leden, die 
totaal 500 koeien melkten.

Zo begon dan het eerste jaar van de fabriek. Aan het hoofd stond de heer Schaaf  sma, voorheen di-
recteur van een handkrachtfabriekje in Noordwolde. Het eerste boekjaar vermeldde, dat „De Ge-
meenschap” 3 millioen kg. melk had verwerkt. Tevens werd nog even in het Jaarverslag aangehaald,
dat de boterfabriek te Bontebok de eerste coöperatieve fabriek in de omgeving was.

Het eerste bestuur bestond uit de heren A. Meina, voorzitter; W. A. Nijeenhuis, secretaris; L. W. de 
Boer, Tj. A. de Vries, S. Mienstra, terwijl de drie commissarissen waren de heren A. Meina, W. R. 
Brouwer en D. D. Jonker.
S. Mienstra was, behalve bestuurslid, ook nog timmerman en architect en hij was het, die het eerste 
fabriekje in Bontebok bouwde.
De eerste jaren waren verre van gemakkelijk en dat was verklaarbaar. De mensen moesten nog wen-
nen aan de coöperatieve gedachte: Eén voor allen, allen voor één. Men moest leren gezamenlijk te 
werken en elkaar te vertrouwen. Daarnaast stonden de speculatieve bedrijfjes, die alle mogelijke 
moeite deden deze coöperatieve fabriek om hals te brengen.

De technische hulpmiddelen en -voorlichting ontbraken geheel vergeleken bij heden ten dage en 
ook de financiering ging steeds moeilijker. Nee, het zag er niet rooskleurig uit voor „De Gemeen-
schap”. Eigenlijk gezegd kwam de nieuwe directeur, de heer Thys, in een failliete boel. Het stond er
bar slecht voor; men was noodlijdend, terwijl bijna alle omliggende fabrieken van speculatieve in 
coöperatieve waren veranderd, met uitzondering van Knijpe, Jubbega en Oudeschoot werden opge-
richt.

In 1903 was de fabriek, ondanks alle ellende, uitgebreid met een kaasmakerij. Na 1912, toen de heer
Thys zijn intrede deed, kwam vrij vlug de verandering ten gunste. De eerste jaren waren ongetwij-
feld nog moeilijk, maar de zaken werden reeds direct goed aangepakt en een verdere gunstige ont-
wikkeling zou ongetwijfeld volgen.
Het eerste boekjaar was 3 millioen kg. melk verwerkt en tot 1915 was de aanvoer practisch niets 
vooruit gegaan (voor dat jaar was n.l. de aanvoer 3.6 millioen kg. melk). Hierbij behoorde ook nog 
melk, geleverd door niet-leden.
In 1910 werd de Modderreed van Katlijkerweg naar de fabriek verhard. Deze verharding betekende 
een grote verbetering voor het melkvervoer; men kan haast zeggen, dat „van de Modderreed de vic-
torie begon”.
In 1917 kwam er wederom een nieuwe directeur, n.l. de heer Timmermans. Hij bleef tot 1921 en 
werd toen opgevolgd door de heer Stienstra. De goede naam van. „De Gemeenschap” werd in die 
dagen gevestigd en is tot vandaag behouden gebleven.
Een jaar nadat de heer Hartmans als directeur in Bontebok was gekomen, ging men over tot het 
bouwen van een bijna geheel nieuwe fabriek voor f 135.000. De verbouwing, die in 1927 werd uit-
gevoerd, bevatte nu ook de afdeling, waar melkpoeder werd gefabriceerd, een afdeling, die in 1924 
aan de oude fabriek was toegevoegd. In 1936 kwam de heer v. Dam in de plaats van de heer Hart-
mans en nog steeds ging de fabriek langzaam maar zeker voort op het eenmaal ingeslagen, goede 
pad.

In 1940 brak de oorlog uit en de heer Schat, die juist zijn intrede kwam doen, heeft direct een aantal
moeilijke jaren met de fabriek en het verdere personeel meegemaakt. Het personeel liep gevaar naar
Duitsland te worden gezonden, de inventaris werd niet genoeg onderhouden en de productie daalde.
De melkaanvoer, die het laatste jaar voor de oorlog 9½ millioen kg. bedroeg, ging in de oorlog met 
reuze schreden naar beneden en daalde zelfs tot 4,1 millioen kg.
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Na de bevrijding werd zo spoedig mogelijk „de koe bij de horens gepakt”. De inventaris werd zo-
veel mogelijk weer in orde gebracht en dank zij het standpunt van de leden, dat het bedrijf
moet worden aangepast bij de steeds veranderende tijden - een standpunt, dat vanaf de oprichting 
reeds werd ingenomen - werd de fabriek uitgebreid met een pasteuriseergebouw, een schaft- en 
kleedlokaal voor het personeel, terwijl de in 1924 gebouwde melkpoederafdeling van een zo goed 
als nieuwe poederinstallatie werd voorzien. De melkproductie stijgt weer langzaam; men hoopt dit 
jaar 6 millioen kg. aangevoerde melk te kunnen boeken.

Het vetgehalte, dat in 1912 3,11 % bedroeg, is in de loop der jaren opgevoerd tot 3,67 %, 'tgeen een 
mooi succes is. Sedert 1933 wordt er bij De Gemeenschap aan t.b.c.-bestrijding gewerkt. De eerste 
tijd geheel vrijwillig, tot dat in 1942 besloten werd de t. b. c.-bestrijding verplicht te stellen; de 
eventuele kosten, hieraan verbonden, kwamen voor rekening van de fabriek. Het reactiepercentage, 
dat oorspronkelijk 18 % was, is teruggebracht tot 3 %. Er zijn een paar stallen met een groot aantal 
niet t. b. c.-vrije koeien en dit maakt het zeer moeilijk om op korte termijn een geheel t. b. c.-vrije 
veestapel te krijgen. Er wordt echter hard aan gewerkt en binnenkort zal het gewenste resultaat ze-
ker worden bereikt.

Het laatste jaar werd ¾, van de veestapel op productie gecontroleerd. Op 12 Mei 1947 besloot „De 
Gemeenschap” de melk op kwaliteit te onderzoeken en uit te betalen. Dit besluit werd genomen, 
juist voordat de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland tot deze stap besloot. Hoewel 
op de vergadering van de B.v.C.Z.F. met algemene stemmen de uitbetaling naar kwaliteit werd aan-
genomen, is er nu nog ongeveer ¼ deel van de fabrieken, dat nog niet hiertoe is overgegaan.
Verleden jaar heeft men voor de eerste maal gebruik gemaakt van een melkauto. Deze wagen werd 
gebruikt voor één rit naar Langezwaag. De proefneming voldeed blijkbaar goed, want momenteel 
worden er 2 ritten op Langezwaag gereden met de auto en een aanhangwagen. Een vierde gedeelte 
van de melk wordt per boot aangevoerd.

De financiële positie van de fabriek is gezond. In 1946 stonden alle bezittingen voor f 1 op de ba-
lans. Door aanschaffing van nieuw materiaal e.d. is de situatie enigszins veranderd, hetgeen niet 
wegneemt, dat de financiële positie, aldus de heer Schat, „gezond” is.
„De Gemeenschap” is aangesloten bij de Frico, de Coöp. Condensfabriek Leeuwarden, (CCF.) 
Coëp. Verzekeringsfonds en de Coöp. Zuivelbank.

De commissarissen zijn enige tijd geleden afgeschaft, alleen is er nog een commissie, die de jaarre-
kening voor de zomervergadering controleert. Deze commissie bestaat uit de heren A. v.d. Molen, F.
de Boer en P. Beistra. Natuurlijk is er het bestuur, dat bestaat uit de heren J. J. Stoker, voorzitter; F. 
L. Zwanenburg, secretaris: K. L. v.d. Sluis, K. P. P. Heida, P. Oosting, R. R. Hoekstra en L. L. Zwa-
nenburg.
De ver. heeft in deze vijftig jaren vijf voorzitters gekend, t.w. de heren: A. Meina (5 jaar); F. L. 
Zwaenenburg (10 jaar); L. L. Zwanenburg (4 jaar); W. A. Nijenhuis (18 jaar en na zijn aftreden be-
noemd tot erevoorzitter) en de tegenwoordige voorzitter, die nu reeds 13 jaar de hamer zwaait.
„De Gemeenschap” is een van de meest moderne zuivelfabrieken in Friesland, een bedrijf, dat zich 
na veel moeite en hard werken een naam heeft verworven in de zuivelwereld. Ongetwijfeld zal de 
belangstelling voor het 50-jarig jubileum van deze fabriek op 22 en 23 September groot zijn.
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Nieuwsblad van Friesland 1948-09-24

Gouden feest van de Coöp. zuivelfabriek
„De Gemeenschap” te BONTEBOK  Luisterrijke wijze gevierd

Woensdagavond heeft men in Bontebok op buitengewoon geslaagde wijze het 50-jarig bestaan van
de zuivelfabriek gevierd.
De met vlaggen getooide boerderijen, de versierde en gepavoiseerde melkwagens, wier bestuurders 
het laatste restje snelheid haalden uit hun trekdieren om toch vooral maar op tijd te komen voor het 
feest, de vele feestgangers, die de wegen en paden rond Bontebok vulden, dit alles getuigde van de 
grote plaats die de Zuivelfabriek „De Gemeenschap” zich in de samenleving van een uitgebreid ge-
bied heeft verworven.

Eens te meer kwam hier deze avond tot uiting, hoe een coöp. Zuivelfabriek niet slechts een inrich-
ting is, waar men melk tot boter en kaas verwerkt, maar dat het dit is, het centrale punt in de boeren-
maatschappij, maatschappij, waar alle draden van de coöperatieve gedachte tezamen komen.

De openingsrede van de voorzitter, de heer J. Stoker.
Het was een lange lijst van officiële persoonlijkheden, die de voorzitter, de heer J. Stoker, welkom 
mocht heten.
Behalve het dagelijks bestuur der Gemeente Heerenveen, waren hier bijna alle vooraanstaande figu-
ren uit de Coöperatieve wereld en de Friese landbouw in al hun geledingen aanwezig.
Na in het kort de geschiedenis van de jubilaresse te hebben gereleveerd, besloot de heer Stoker met 
de opwekking om toch vooral niet te verslappen in de strijd voor Coöperatie. Wat de zeedijk voor 
Friesland is, is de coöperatieve gedachte voor de boer.

Nadat staande het Frysk Folksliet was gezongen, presenteerde zich het legertje keurig geunifor-
meerde bedienstertjes met een zangstukje, dat goede beloften voor de avond inhield en waarin de 
wens werd uitgesproken, dat deze avond „de blommen” buten set wurde soenen.”
Laat ons er direct aan toevoegen, dat de belofte zowel als de wens op keurige wijze in vervulling 
zijn gegaan!

Historisch overzicht van de directeur der „Gemeenschap”, de heer Schat.
Uit het overzicht bleek, hoe de fabriek in een halve eeuw is uitgegroeid tot een der best ingerichte 
fabrieken van Friesland, maar dat ook moeilijkheden haar niet waren bespaard.
Hoe de fabriek werd gebouwd en ingericht van geld, dat moest worden geleend, tegen 7 pCt.!
Een bewijs, dat men nog geen vertrouwen had in „die nijljochterij”.

De heer Schat memoreerde verder, hoe men in 1912 op de rand van een debacle had gestaan, maar 
dat de wijze adviezen van mannen als Hepkema en Kooistra uit Leeuwarden, het mogelijk hadden 
gemaakt, dat een nieuwe koers gevaren werd. „Vertrouwen” was het waaraan het in Bontebok ha-
perde. Vertrouwen dat, naar in later jaren is gebleken, in staat was bergen te verzetten.

Na nog verschillende bijzonderheden te hebben gememoreerd, die wij reeds in ons artikel over de 
geschiedenis van „de Gemeenschap” in het no. van 6 Aug hebben aangestipt, besloot de heer Schat 
met een persoonlijke felicitatie mede namens zijn echtgenote, onder aanbieding aan 't bestuur van 
een geschenk dat in de sfeer bleef: een fraaie tinnen koffiekan.

Vervolgens declameerde mevr. Schat in oud-Fries costuum nogmaals het wel en wee over de afgelo-
pen 50 jaar. Hoe een anonieme advertentie in de „Hepkema” de stoot had gegeven tot het eerste 
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contact, dat later leidde tot de oprichting van „De Gemeenschap”.
De geschiedenis heeft bewezen dat het goed is gezien, dat „de boer sels de leye yn hánnen nimme 
moast”.
Het eerste gedeelte van dit eigen werk van mevr. Schat werd voorgedragen met de oude fabriek als 
achtergrond, geflankeerd door figuren uit die voorbije tijd.
Het laatste gedeelte speelde zich af met de nieuwe fabriek als decor. Ook hier werd weer de klem-
toon gelegd op het vertrouwen, dat er moet zijn, wanneer iets groots tot stand zal komen.
Een warm applaus was de beloning voor dit knap stukje werk!

Na het zingen van het Huldelied was het woord aan Burgemeester Kuperus, die met een hartelijk 
applausje werd begroet. Deze herinnerde eraan, dat nog kortgeleden hier, op dezelfde plaats, een 
zilveren jubileum was gevierd, terwijl thans een gouden feest de aandacht vroeg.
Spr. wees er op, dat de moeilijke tijden uit de tachtiger en negentiger jaren der vorige eeuw de boe-
ren hadden gedwongen, naar andere wegen uit te zien, om hun bedrijven rendabel te maken. Wegen,
die gevonden waren in het coöperatief optreden. Vooral was een woord van hulde en dank hier op 
zijn plaats, omdat door de samenwerking te Bontebok de eerste coöperatieve zuivelfabriek in de ge-
meente werd opgericht.

Hoewel spr. geen deskundige op zuivelgebied is, meent hij toch, dat er tekenen zijn, die er op wij-
zen, dat opnieuw de bakens verzet moeten worden. Wanneer ook in de toekomst hier dezelfde on-
dernemingslust wordt getoond, zoals in het verleden, zal men het echter in Bontebok wel klaren. 
Dankend voor de uitnodiging, bood spr. namens de Gemeente een bloemenmand aan, benevens de 
beste wensen voor de toekomst.

Namens de Condensfabriek en andere 5 top-organisaties uit de Friese coöperatieve wereld, sprak de
heer S. Hepkema.
Deze wees er op, hoe al deze organisaties feitelijk de kinderen zijn van de Zuivel. En, waar de ou-
ders feestvieren, past het de kinderen hierbij tegenwoordig te zijn. Spr. voegde er aan toe, dat er in 
het huidige Friesland veel ouders zijn, die jubileren.
Persoonlijk had de heer Hepkema hier nog aangename herinneringen, door het eerste directeur-
schap.
Spr. besloot met de beste wensen en met de hoop op een even prettige samenwerking in de toe-
komst.

De heer Meier sprak namens de C.A.F. en namens de omliggende coöp. zuivelfabrieken en graan-
malerijen. Deze spr. wees er op, dat het op een avond als deze vooral de oude pioniers zijn, die de 
achting en waardering wegdragen. Zij toch hebben ten koste van veel moeite en zorgen het baan-
brekend werk verricht. Spr. besloot met de wens, dat eenmaal de tijd mocht komen, dat alle melk uit
de omgeving aan de zuivelfabriek te Bontebok geleverd zou worden.

De heer IJntema uit Nieuweschoot afgevaardigde van de afd. Heerenveen van de Fr. Mij. van 
Landbouw, sprak eveneens namens verschillende plattelands jongeren-organisaties.
Deze spr. legde vooral de nadruk op het ontwikkelen van het saamhorigheidsgevoel, als eerste eis 
voor een bloeiende boerengemeenschap. In de toekomst zullen hiervan de vruchten geplukt kunnen 
worden.

Een ware ovatie had de oud-voorzitter, thans ere-voorzitter, de heer W. Nijenhuis in ontvangst te
nemen, toen hij het podium beklom.
In gevoelvolle woorden getuigde hij van zijn werk aan deze fabriek, dat hij als een stuk van zijn le-
ven wilde zien. Hoe deze arbeid door Gods onmisbare zegen, bloei en rijpe vruchten had voort-
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gebracht. Van de oprichters, de pioniers, zijn er weinig meer in leven. Spr. wilde de jongere genex-
ratie opwekken, de voetsporen der oude garde te drukken. Zij brachten de offers, wij plukken de 
vruchten.

De heer Dedden voorzitter der Fr. Mij. van Landbouw, wees op het belang van een goede orga-
nisatie op landbouwgebied en wilde vanaf deze plaats gaarne wijzen, dat dit ook geldt voor de 
Coöp. Slagerij te Akkrum. Ook deze moet nog meer de belangstelling hebben van de Friese boer.
Hoewel de heer Dedden zich bewust was, hiermede een zijpad in te slaan, meende hij toch te moe-
ten wijzen op de, van goed inzicht getuigende houding van burgemeester Kuperus, die naar aanlei-
ding van een rondschrijven van de Stichting Vrije Handel en Industrie aan alle Friese burgemees-
ters. „Hier is duidelijke taal gesproken, wat van alle burgemeesters niet gezegd kan worden”.

De heer A. Duursma hoofd der Landb.school te Heerenveen, sprak mede namens de scholen in Ol-
deberkoop en Lippenhuizen. Deze zag het nut van coöperatie vooral ook voor de kleine bedrijven, 
die ook hier een grote rol spelen. Onderwijs en techniek zijn de beide pijlers waarop een goed geor-
ganiseerd bedrijf rust. Steeds, maar vooral nu, geldt het een kwaliteitsproduct te fabriceren. Ook 
deze spreker wil met hoop de toekomst tegemoet zien.

De oud-dir. de heer J. Thies thans woonachtig in Breukelen, sprak mede namens zijn oud-collega's
en getuigde van zijn behoefte hier te komen. Niet om te feestvieren maar alleen om mee te beleven. 
Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn collega's was Bontebok een leerschool geweest. Het had 
hun een stuk levenservaring bijgebracht. En - het eerste gedeelte is meestal doorslag gevend.
Het was hier moeilijk, maar gesteund door de samenwerking van bestuur en leden is er iets tot stand
gebracht.
Spr. hoopte, dát in de toekomst zo zou worden doorgegaan.

H. M. de Jong sprak als voorzitter van Plaatselijk belang en namens de oudercommissie. Voor de 
belangen der kinderen had de fabriek steeds een goed oog gehad. Nooit was er tevergeefs een be-
roep op haar gedaan. Ook de bloei der plaats hangt ten nauwste samen met het wel en wee der fa-
briek. Maar vooral moet met letters geschreven worden, de werken der barmhartigheid hier verricht 
tijdens de bange jaren der bezetting.
Dat Bontebok een asyl werd voor vervolgden en gezochten was vooral mogelijk dank zij het mens-
lievende werk, hier verricht. Als op een reisbureau werden hier de vreemdelingen ontvangen en 
doorgestuurd.
Bovendien werd nooit een hongerige met lege handen weggestuurd. Spr. wilde tevens de zuivelfa-
briek Jubbega in deze hulde betrekken. Ook daar gebeurde hetzelfde.
Onder applaus bracht de heer De Jong dank aan de mensen van kantoor en magazijn, die steeds de 
zwijgplicht strikt in acht hadden genomen over alles wat per telefoon doorkwam en niet voor andere
oren geschikt was.

De heer W. Baas bracht de beste wensen over namens de jongeren uit de C.B.T.B., terwijl de heer 
heer Hielkema namens het personeel de volle medewerking toezegde, opdat ook met volle glorie de 
volgende étappe genomen kan worden.
In een symbolische voorstelling werd vervolgens de verhouding tussen boer en zuivelbewerker uit-
gebeeld.
Stonden de vermeende belangen vroeger soms lijnrecht tegenover elkaar, een steeds groeiende toe-
nadering tussen deze beide klassen eindigde in een gezamenlijke opmars naar een betere toekomst 
voor de gehele boerenstand in al zijn geledingen.

Voor het amusante gedeelte zorgde verder het gezelschap Tetman de Vries. Wat er hier aan kostelij-
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ke toneeltjes werd geboden, was af, van het begin tot het einde. De tafereeltjes, waarin vaak op 
waarlijk humoristische wijze de gang van zaken bij de ambtelijke instanties werd gehekeld, sloegen 
in en de reacties hierop waren het publiek uit het hart gegrepen. Dat deze avond zo'n succes is ge-
worden, is mede aan dit gezelschap te danken, en - aan de staf bedienstertjes, die onder de ver-
trouwde leiding van de heer H. Krekt zorgden dat het niemand aan iets heeft ontbroken.

De muziek van Jan de Bos en z'n mannen hield de juiste stemming er in en de mooie, oude Friese 
zangen zorgden voor de juiste sfeer.
De voorzitter, die deze avond druk werk had en alle sprekers op vlotte wijze beantwoordde, zeide 
dan ook niets te veel, toen hij meende van een geslaagde avond te mogen gewagen.
Het was laat, ja, feitelijk was het al weer vroeg geworden, toen het feest zijn einde had gevonden. 
En velen vielen van een feeststemming in de harde werkelijkheid van de dagelijkse beslommerin-
gen, al kwam zelfs „Jouster Merke" door het grote gebeuren in eigen omgeving dit jaar op het twee-
de plan te staan.
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1982
Leeuwarder Courant 1982-08-14

Kaasmakers Bontebok werden konfijters 1

(Van een onzer redacteuren)
Werden er bij „De Gemeenschap” in Bontebok tot 1968 duizenden bussen met melk aangevoerd, 
nu rollen er honderden vaten met vruchten uit tropische landen de fabriek binnen. Nadat de zuivel-
coöperatie „De Gemeenschap" in mei 1966 fuseerde met „De Takomst” in Wolvega en er op 11 mei 
1968 de laatste melk werd aangevoerd, kreeg het al gauw een andere bestemming. Een jaar heeft de 
fabriek leeggestaan. Toen kocht Pieter Kooima het voormalige zuivelcomplex om er zijn industrie 
voor konfijtprodukten en bakkerij-grondstoffen te vestigen.

Nu werken er acht mensen in de fabriek, bezig met het verwerken van sucade, sinaasappelen, kersen
en meloenen. Uit landen als Sicilië, Spanje, Puorto Rico, Italië en Frankrijk krijgt Kooima de gesne-
den vruchten in vaten aangevoerd. In de fabriek in Bontebok worden de vruchten gewassen en ge-
blancheerd. Daarna wordt er kristalsuiker toegevoegd en gaan ze verpakt in dozen naar de grossiers 
en de industriële bakkerijen overal in het land. Dertig procent van de afzet gaat zelfs naar het bui-
tenland, vertelt directeur Henk Kooima.

De konfijtindustrie van Kooima vond in de voormalige zuivelfabriek van Bontebok een uitstekende 
oplossing voor het ruimtegebrek waarmee hij kampte toen het bedrijf nog was gehuisvest aan het 
Breedpad in Heerenveen. Na flink wat hak- en breekwerk kon het hele complex worden benut voor 
de konfijtindustrie en voor de groothandel in aanverwante bakkerij-grondstoffen als rozijnen.
Weliswaar zijn er nu wat minder mensen aan het werk, dan toen er nog kaas en boter werd bereid, 
zeker is dat de bedrijvigheid in het dorp is gebleven. Werden vroeger de kazen en de botervaten af-
gevoerd, nu zijn het de gekonfijte vruchten. Het complex is ter plaatse niet veel veranderd. De om-
standigheden wel.

Hoe moeilijk was het in de aanvangsjaren voor de boeren rond Bontebok om de concurrentie van de
particuliere fabrieken van zich af te schudden, maar vooral om de gestichte zuivelcoöperatie „De 
Gemeenschap” draaiende te houden. Weliswaar was het werkgebied van deze coöperatie groot ge-
noeg, men heeft toch met enorme problemen zitten worstelen. Men had zelfs moeite om zich staan-
de te houden. De particuliere fabrieken van J. R. Heida te Mildam, „Woltman” te Veensluis, „Sie-
benga” in Bovenknijpe en I. de Haan in Langezwaag waren vanaf de oprichting op 4 april 1898 fel-
le concurrenten. Bovendien moesten de eerste 68 leden (500 koeien) wennen aan de coöperatieve 
gedachte en stond de fabrieksmatige zuivelbereiding op dat moment nog in haar kinderschoenen.

Gelegen aan de Schoterlandse Compagnonsvaart vormde in 1898 een primitieve botermakerij de 
basis voor de coöperatieve gedachte in Bontebok en omstreken. Toen in het laatst van de vorige 
eeuw de economische inzinking Frieslands boeren beklemd hield en door middel van samenwer-
king, de nieuwe mogelijkheid werd geschapen om melkverwerkingscentra te stichten, reageerden de
nieuw ontgonnen gebieden in het zuidoosten van Friesland daar sterk op. Op het terrein van de zui-
velhandel hadden zich daar vreselijke taferelen afgespeeld en de boeren die zich in dit gebied had-
den gevestigd, hadden daar wel degelijk van geleerd Het feit dat de speculatieve fabrieken meer aan
de zuivelprodukten overhielden dan de boeren, was hen een doorn in het oog. Een advertentie in de 
krant zorgde ervoor dat de boeren in actie kwamen. Er volgden vergaderingen en in 1898 kwam de 
gedurfde verwezenlijking vaneen boterfabriek in eigen dorp.

1 Reeks LC.-artikelen nieuwe bedrijvigheid in de voormalige Friese zuivelfabrieken, deze dus over Bontebok
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Door de jaren heen zorgden de boeren en de zuivelarbeiders er voor dat „De Gemeenschap” een 
voorname plaats kreeg in de omtrek en in zuivelkringen. En de fabriek groeide. Waren er in 1898 
nog maar 68 leden en een primitieve botermakerij, veertig jaar later was het gegroeid tot 270 leden 
en een voor die tijd goed ingerichte fabriek met een boter- en kaasmakerij en een poederafdeling. 
Ook voor de omgeving was „De Gemeenschap” van veel belang. Waren de aanvoerwegen in het be-
ginjaar niet meer dan zand- en modderwegen, veertig jaar later was de aan-en afvoer zeer goed mo-
gelijk via het water of langs inmiddels verharde wegen.

Toch kon „De Gemeenschap” in de jaren zestig het hoofd niet boven water houden toen de fusiegolf
over de Friese zuivelfabrieken heenkwam. Met jaarlijks ongeveer tien miljoen kilogram melk was 
Bontebok een van de kleinste Friese zuivelcoöperaties, toen de leden in februari 1966 zich voor fu-
sie met „De Takomst” in Wolvega uitspraken. De strijd was toen gestreden voor „De 
Gemeenschap”, de zuivelcoöperatie die de eerste was die in 1898 in de wijde omtrek werd gesticht 
en in 1966 één van de laatsten was die opging in de zuivelconcentratie.
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