
'De Prinses' in de Schermer een eeuw oud

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 'De Prinses' schreef Volkert Nobel
een zeer lezenswaardig verhaal over haar geschiedenis. Het artikel verscheen dit jaar
in de 57ste Bundel, 'Westfrieslands Oud & Nieuw' van het Historisch Genootschap
'Oud West-Friesland'. Voorts kwam het uit als een afzonderlijke uitgave van de 'Cam-
pina Melkunie Kaasgroep', beiden gedrukt bij Drukkerij West-Friesland BV. te
Hoorn. Aangenomen mag worden, dat velen die bij de zuivelfabriek zijn betrokken,
in het bezit zijn van de laatstgenoemde uitgave. Toch heeft het bestuur van de stichting
'Historische Kring Ursem' gemeend het verhaal dit jaar ook nog in haar eigen katern
te moeten opnemen. Als een eerbewijs aan de eigenaren, de directie en de werknemers
van'De Prinses', uiteraard vanwege het grote belang dat de fabriek altijd heeft gehad
voor de Ursemse en Rustenburgse gemeenschap.
Een eeuw oud, maar het bedrijf is jonger en dynamischer dan ooit. Wij wensen de
betrokken werkgevers en werknemers dan ook van harte proficiat met het bereikte jubi-

'v leum. Hieronder volgt de geschiedenis van'De Prinses', zoals die werd opgetekend
door Volkert Nobel. Bij lezing valt sommigen misschien op dat er deels andere illustra-
ties zijn gebruikt. De tekst is vrijwel ongewijzigd. Wij laten de heer Nobel nu gaarne
aan het woord' 

r-eo w. S. de Graaff

Honderd jaar koninginnen in Nederland,
honderd jaar 'De Prinses' in de Schermer

Het geschiedde in de zomermaanden van het jaar 1890.
Binnen de muren van een aantal boerderijen in de Schermer nam het gemopper over
het in sommige gevallen nog twee keer per dag kaas moeten maken zowel in omvang
als in volume toe. Vooral de boerinnen - die het eigenlijke werk moesten doen - lieten
zich in deze discussies niet onbetuigd.
Op 2 augustus 1890 meldden zich ten kantore van notaris Pieter Adrianus de Gelder
in de gemeente Oterleek één veehoudster en zes veehouders, die tegenover hem ver-
klaarden een vennootschap te hebben aangegaan, met als doel 'het maken van Edam-
mer kaas, het verkoopen daarvan en het stichten van een gebouw met toebehooren,
dienende tot het bereiden van kaas'. Op de laatste dag van deze maand zou rJy'ilhelmina

Helena Pauline Maria, Prinses der Nederlanden, prinses van Oranje Nassau, enz.,
dochter van koning Willem III en koningin Emma, haar tiende verjaardag vieren. Als
eerbetoon aan haar werd de vennootschap 'De Prinses'gedoopt.
Nog geen vier maanden later, op 23 november 1890, was Wilhelmina eigenlijk al prin-
ses af. Op die dag namelijk overleed haar vader. De l0-jarige prinses was de troonop-
volgster. Zíjvolgde haar vader als staatshoofd op. Tot 6 september 1898 onder regent-
schap van haar moeder, koningin Emma.
Van 1890 tot 1990: honderd jaar koninginnen in Nederland. Honderd jaar 'De Prinses'
in de Schermer.
Hetgeen hierna volgt is de geschiedenis van Noordhollands oudste en nog volop in
bedrijf zijnde zuivelfabriek. Een geschiedenis van strijd, vanwege de eenzame positie
die deze fabriek gedurende een reeks van jaren als 'particuliere fabriek' in coóperatief
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Foto J. J. Schipper

Het begin, 'een gebouw met toebehooren, dienende tot het bereiden van kaos'. Aíbeelding van een nog
aanwezig schilderij in 'De Prinses'.

zuivelend Noord-Holland innam. De geschiedenis van een fabriek, die in de gemeente
Ursem werd gebouwd en per I januari 1979 naar de gemeente Schermer 'verhuisde'.
Een fabriek, inmiddels produktiebedrijf van de coóperatieve zuivelonderneming
'Campina Melkunie', waaruit de Edammer is verdreven en waarin nu, volledig geauto-
matiseerd, gemiddeld per week 325 ton Goudse kaas wordt geproduceerd.
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'Heden den tweede Augustus van het jaar
achttienhonderdnegentig zijn voor mij,
Pieter Adrianus de Gelder, notaris geves-
tigd in de gemeente Oterleek, verschenen
de Heer Arend Couwenhoven, zonder be-
roep, wonende in de gemeente Oterleek,
als mondelinge gemachtigde van Mejuf-
frouw Antje Plomper, weduwe van den
Heer Adrianus Couwenhoven, vee-
houdster wonende in de gemeente Oter-
leek en de Heeren Jan Kos, Cornelis de
Geus, Arie de Graaf, Jan Boot, Pieter Va-
der en Jacob Slooten, veehouders, wo-
nende de beide laatstgenoemden in de ge-
meente Oterleek en de overige in de
gemeente Ursem, welke comparanten ver-
klaarden te hebben aangegaan een ven-
nootschap (. . .). De vennootschap wordt
aangegaan voor een tijdvak van tien ja-
ren, aanvangende den eersten November
achttienhonderdnegentig en eindigende
den eenendertigsten October van het jaar
negentienhonderd. (...) De vennoot-
schap heeft tot doel het maken van Edam-
mer kaas, het verkoopen daarvan en het
stichten van een gebouw met toebehoo-
ren, dienende tot het bereiden van kaas'.
Voorafgaande aan het ondertekenen van
de'geboorteacte' van genoemde vennoot-
schap hadden de zes 'Heeren' ten
overstaan van notaris De Gelder hun
handtekening geplaatst onder een schuld-
bekentenis. Daarin verklaarden zij 'voor
gezamenlijke rekening eene som van
twaalf duizend gulden ter leen te hebben
ontvangen van Mej. Aaltje Olie, weduwe
van den Heer Willem de Geus, wonende
in de gemeente Oterleek (. . .) De schulde-
naren betalen van het geleende kapitaal
interest tegen vier procent in het jaar, in-
gaande den eerste November achttien-
honderdnegentig'.
Het gebouw met toebehoren, dienende
tot het bereiden van kaas kwàm er. Het

De gedenksteen van de oprichting in de entree
van de fabriek. De architect (ontw.), de oonnemer
en de opzichter werden op de'geboortesteen'
slechts met hun initialen'"'^'Hro 

J. J. schipper

werd gesticht op een stukje weiland, gele-
gen op de hoek Molenweg-Rustenburger-
weg in de Schermer (gemeente Ursem),
dat voor dit doel voor de som van
í 520,- kon worden aangekocht van
mede-initiatiefnemer Pieter Vader. Voor
de (aangenomen) prijs van f 7 .300, - zet-
te aannemer Joh. Hille uit Ursem er een
(dag)kaasfabriek neer. Het gebouw, 'die-
nende tot het bereiden van kaas' werd
voorzien van de naam 'De Prinses'.
Uit de beginjaren van 'De Prinses' is maar
bitter weinig bekend. Via een bewaard ge-
bleven 'Reglement omtrent het leveren
van melk', dat per I mei 1892 in werking
trad, weten we dat de vennoten de functies
als volgt hadden verdeeld: A. de Graaf -
voorzitter, P. Vader - vice voorzitter, J.

Kos - secretaris, C. de Geus - penning-
meester, J. Boot en J. Slooten - commis-
sarissen. Voor de zevende vennoot, de we-
duwe A. Couwenhoven, kbn er geen
functie op overschieten. 7c. mocht - als
vrouw - met een inbreng van financieel
risico meedoen en meedélen in de even-
tuele revenuen, maar verder officieel in
een functie meepraten was er niet bij!
Het werkgebied van de vennootschap
werd, krachtens art. 9 van de acte van
oprichting begrensd door 'den dijk van
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Uitsnede uit een groepsfoío, waorop kaasmakers uit de regio stoan ofgebeeld. In het midden meí wiíte
baard Willem Nes, de eersle kaasmaker van 'De Prinses'.
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den polder de Schermer, aanvangende
aan het westelijke deel van den Molen-
w€9, oostwaarts langs Oterleek en
Rustenburg en verder zuidwaarts langs
Ursem tot aan den Noordervaart, west-
waarts tot den Oterleekerweg, door den
Oterleekerweg en den Molenweg tot het
westelijke einde daarvan; zoodanig echter
dat bewoners van den Molenweg aan bei-
de zijden en van de noordzijde van den
Noordervaart tusschen den Oterleeker-
weg en het dorp Schermerhorn gerekend
worden binnen den kring te wonen'. Ven-
noten moésten in dit gebied woonachtig
zjln.
De volle ochtend- en afgeroomde avond-
melk moest éénmaal per dag'op een door
den Directeur te bepalen uur aan de fa-
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briek gescheiden worden geleverd', en de
voor de fabriek bestemde melk mocht
niet anders worden vervoerd 'dan op een
voertuig met veeren' (art. 3 v.h. regle-
ment). Voorts was het verboden 'melk te
leveren van zieke koeien, van koeien die
langer dan lVz jaar na het kalven gemol-
ken zijn, van koeien die meer dan acht
kalveren hebben geworpen, alsmede van
koeien, die nog geen drie dagen geleden
hebben gekalfd' (art. 5). Ten behoeve van
de vennootschap mocht melk worden bij-
gekocht 'op voorwaarden en met inacht-
neming van de regelen door de vennooten
op te stellen' (art.7 acte van oprichting).
Elke vennoot of leverancier had recht op
de ontvangst van 80 kilo wei voor elke 100
kilo geleverde melk. 'Hij, die zich méér



toeëigent dan het hem toekomend gedeel-
te, verbeurt, wanneer hij voor de eerste
maal wordt betrapt, eene boete van een
gulden, welke boete bij elke herhaling
wordt verdubbeld' (art. 12 v.h. regle-
ment).
De eerste kaasmaker, die in 'De Prinses'
aan het werk ging, was Willem Nes. Wan-
neer het druk was hielp zijn vrouw mee.
Eén keer per maand ('s zomers om de
veertien dagen) verzorgde 'baas' Nes ook
de uitbetaling in het café van Jan Kok (nu
'De Gouden Karper') in Rustenburg.

N.V. Kaasfabriek'De Prinses'

De vennootschap maakte de in de oprich-
tingsacte vastgelegde termijn van l0 jaren
vol. Twee van de zeven vennoten - mejuf-
frouw Antje Plomper, weduwe van Adri-
anus Couwenhoven en Arie de Graaf -
vonden het toen kennelijk welletjes. De
overige vijf vonden drie medestanders en
<lp 9 november 1900 verschenen voor no-
taris Pieter Adrianus de Gelder: Dirk
Schermerhorn, Jan Kos, Cornelis de
Geus, Jacob Houtkooper, Jan Boot, Pie-
ter Vader, Jacob Slooten Klaaszoon en
Cornelis Brak Pieterszoon, allen veehou-
ders, wonende de eerstgenoemde 5 in de
gemeente Ursem en de laatstgenoemde 3

in de gemeente Oterleek, 'welke compa-
ranten verklaarden te zijn overeengeko-
men om op te richten eene naamloze ven-
nootschap, waarvan de naam is:
Kaasfabriek 'De Prinses' gevestigd in de
Schermer, gemeente Ursem en die ten
doel heeft het bereiden en verkoopen van
Noordhollandsche of Edammer kaas'.
Het kapitaal van de vennootschap werd
bepaald op/ 8.000, - , verdeeld over acht
aandelen van elk/ 1.000, - . De genoem-
de acht veehouders namen ieder één aan-
deel voor hun rekening. De vennoten ver-
klaarden verder 'door het aangaan dezer
vennootschap in te brengen ieder zijn
aandeel in het aan hen gezamenlijk be-
hoorende onroerend goed, zijnde het erf
en de daarop staande fabriek 'De Prin-

ses', met woning aan den Molenweg in de
Schermer, kadastraal bekend in de ge-

meente Ursem, sectie D nr.266, groot 16

aren 80 centiaren, alsmede in eenige daar-
bij aanwezige roerende goederen. (. . .) De
aandeelhouders worden door den inbreng
van hun aandeel in deze goederen geacht
op hun aandeel te hebben gestort eene
som van f 250,-'.
Dirk Schermerhorn werd door de aan-
deelhouders tot hun voorzitter benoemd.
Willem Nes bleef als kaasmaker gewoon
zijn werk doen.
Het werkgebied van de NV. werd in die
zin vergroot, dat ook bewoners van het
dorp Rustenburg werden gerekend binnen
de kring te wonen. Een gebiedsuitbrei-
ding ter wille van veehouder D. Schermer-
horn, die nu óók actief in de NV. kon
deelnemen. Hij woonde namelijk in het
dorp Rustenburg. De NV. Kaasfabriek
'De Prinses' produceerde kaas, die op de
vrijdagse kaasmarkt in Alkmaar een zo-
danige prijs opbracht, dat de uit te beta-
len melkprijs steeds méér veehouders in
een steeds wijdere omgeving van de fa-
briek aansprak. Het aantal leveranciers
nam toe. Er vloeide steeds méér melk in
de kaasbak van 'De Prinses'.

'Nieuwerwetsigheden'

Voor enkele zuivelvoormannen in Noord-
Holland, onder aanvoering van dr.
L. T. C. Schey (van I oktober 1900 tot I
mei 1938 (rijks)zuivelconsulent voor
Noord-Holland) stond het inmiddels vast
dat de eenvoudige dagkaasfabriek niet
het eindstation was in het zuivelproduk-
tieproces. Steeds meer technische hulp-
middelen werden uitgedacht en in prak-
tijk gebracht. Steeds duidelijker werd
óók, dat de op een vrij smalle melkbasis
steunende dagfabriek al die 'nieuwerwet-
sigheden' niet in de praktijk zou kunnen
toepassen. Bovendien moest bij deze pro-
duktiewijze de boterbereiding - uit de
room van de avondmelk - op de boerde-
rij worden gedaan en dat ging hier en daar
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steeds meer bezwaren opleveren. Voorts
stond de op de boerderij vervaardigde
Noordhollandse boter kwalitatief niet al
te best aangeschreven. Noord-Holland is
nu eenmaal een primair kaasgebied,
waarin boter als een bijprodukt geldt.
Op 29januari 1906 was door de besturen
van enkele dagkaasfabrieken de basis ge-
legd voor een samenwerkingsverband,
dat zou uitgroeien tot de 'Bond van op
coóperatieve grondslag werkende zuivel-
fabrieken in Noord-Holland': de provin-
ciale zuivelbond. Mede op initiatief van
deze bond werd het onderzoek naar ver-
nieuwing en verbetering van het zuivel-
produktieproces gestimuleerd en in l9l2
werd in Sint Maartensbrug een nieuwe
bladzijde omgeslagen in het geschiedenis-
boek van de Noordhollandse zuivel. Daar
werd 'De Eensgezindheid' in gebruik ge-
nomen. Een fabriek, waarin kaas èn boter
werden geproduceerd uit twee keer per
dag ('s morgens èn 's avonds) aangevoer-
de melk. Aanvankelijk werd dit type ter
onderscheiding van de dagfabriek'zoet-
fabriek' genoemd.
Tegenover die eerste 'zoetfabriek' in het
Edammer-kaasgebied in l912 stonden 129
zogenaamde dagfabrieken. Een aantal
dat nog toenam tot 136 stuks in 1914.
Maar daarna verminderde het aantal dag-
kaasfabrieken in een regelmatig tempo,
tot op 12 september 1941 de dagkaasfa-
briek 'Kennemerland' in Egmond Binnen
als laatste de Noordhollandse zuivelhisto-
rie inging.
'De Eensgezindheid' in Sint Maartens-
brug was dus in l9l2 de eerste 'zoetfa-
briek'.'Excelsior' in Heerhugowaard
werd in l9l3 de tweede. Daarna volgden
- in l9l4 - Aurora' in Opmeer en in
l916'West-Friesland' in Lutjewinkel.
Terug naar de N.V. Kaasfabriek 'De Prin-
ses' in Ursem. In het najaar van l9l5 had
de zogeheten bouwcommissie van de
Bond van Zuivelfabrieken deze dagkaas-
fabriek eens grondig bekeken en'zeer ge-
schikt bevonden om tot zoetfabriek te
worden ingericht'. Er werd een commissie
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gevormd, onder voorzitterschap van
voorzitter Dirk Schermerhorn van het be-
stuur van de NV., die werd belast met de
voorlopige werkzaamheden. Tot secreta-
ris van de commissie werd P. Schermer-
horn benoemd en de bouwkundige R. K.
Koppen uit West Graftdijk werd er als
deskundige aan toegevoegd.

Coóp. zuivelfabriek 'De Prinses'

Op 22 december l915 belegde de commis-
sie de eerste vergadering met als doel de
NV. Kaasfabriek 'De Prinses' als dag-
kaasfabriek 'om te turnen'tot coóperatie-
ve zoetfabriek, waarbij de juist goedge-
keurde statuten van de coóp. zoetfabriek
'Vy'est-Friesland' te Lutjewinkel als voor-
beeld ter tafel lagen.
De coóperatieve zuivelfabriek 'De Prin-
ses' kwàm er. Op 27 januari 1916 werd de
oprichtingsacte ten overstaan van notaris
Adrianus Karel Ninaber te Stompetoren
(gemeente Oterleek) getekend. De coópe-
ratie ging meteen van start met 62 leden,
die gezamenlijk 'voor het gehele jaar tot
ongeveer 571 koeien inbrachten en voor
het half jaar tot ongeveer 244'. Dirk
Schermerhorn werd tot voorzitter geko-
zen, Cornelis Schouten tot vice voorzitter
en Simon Nicolaas Zuurbier tot secreta-
ris. Bouwkundige Koppen diende t.b.v. de
fabriek een verbouwingsplan in, waarvan
de uitvoering f 22.750,- zou moeten
kosten en van Pieter Vader werd à raison
van f 2.600, - wederom een perceel wei-
land gekocht. Nu t.b.v. de bouw van een
aantal arbeiderswoningen. Een'zoetfa-
briek' vereiste immers méér personeel:
een le, 2e en 3e kaasmaker, een melkont-
vanger,/controleur, een botermaker/cen-
trifugist, een pakhuisknecht en een ma-
chinist/stoker. Omdat het bestuur
besloot de melk zèlf twee keer per dag te
gaan ophalen moesten er bovendien nog
drie vaste en twee losse melkrijders wor-
den aangesteld. En er moesten zes melk-
wagens, zeven ketten en 300 bussen van 40
liter, alsmede 50 bussen van 30 liter en 50



stuks van 20 iiter worden aangeschaft.
Het werden drukke tijden voor het be-
stuur.
In de op 9 maart gehouden ledenvergade-
ring werd Lambertus Hendrik Casimir
Soeters met 40-6 stemmen m.i.v. I mei tot
'beheerder' van de fabriek benoemd. Al
spoedig werd er alleen nog maar over di-
recteur gesproken! Soeters kreeg (nàm)
wat betreft de dagelijkse gang van zaken
een zeer belangrijke stem in het kapittel!
In diezelfde ledenvergadering werd beslo-
ten om voor een totaal bedrag van
/ 3.500, - per I mei de N.V. Kaasfabriek
'Zuidwijk' over te nemen. Een dagkaasfa-
briekje aan de 'stille kant van de Noor-
dervaart, schuin tegenover de Rustenbur-
gerweg. 'Met de 126 koeien van
'Zuidwijk' er bij gaan we naar de 3 mil-
joen kg melk'. Per 26 februari l9l7 werd
het pand 'Zuidwijk' voor een bedrag van
/ 5.000, - verkocht aan G. Duin te Stom-
petoren: de hoogste bieder.
In de op 6 december gehouden vergade-
ring kregen de leden een overzicht gepre-
senteerd. Per I november werd aan de fa-
briek geleverd de melk van 1504 koeien
(97 leden met l160 koeien, 3l leveranciers
met344 koeien). Van I mei tot 28 oktober
was er 2.108.303 kg melk tot Edammer
kaas verwerkt en voor de geleverde melk
was aan de leden/veehouders 10,15 cent
per kg uitbetaald. De totale kosten waren
becijferd op 96,6 cent per 100 kg melk.
Veehouder Jan Buis kwam dat kostencij-
fer wat laag voor. Voorzitter Dirk Scher-
merhorn: 'De paarden hebben het ver-
diend. 's Zomers is er veel melk, de
paarden lopen in de wei en kosten dan
weinig'.
Het bestuur probeerde inmiddels met de
(toen nog) N.V. 'Neerlandia' te Stompeto-
ren te komen tot een vaste afspraak wat
betreft de grensregeling. De aandeelhou-
ders van 'Neerlandia' wilden daarvan
echter niks weten. Voorzitter Dirk Scher-
merhorn maakte daarvan melding in de
op 28 maart l917 gehouden ledenvergade-
ring: 'zodat voor het aannemen van melk

L. H. C. Saeters.

hierdoor een wedstrijd mede is geopend.
Buiten Neerlands grenzen woedde de eer-
ste wereldoorlog. Ten behoeve van het zo
veel mogelijk veilig stellen van de eigen
voedselvoorziening vaardigde de Neder-
landse overheid een zogeheten scheur-
plicht uit: weiland moest in akkerbouw-
land worden om9ezet. Oók in de
Schermer. Steeds meer koeien verdwenen
er uit het werkgebied van 'De Prinses'. In
het voorjaar van l9l8 werd nog slechts de
melk van 638 koeien in de fabriek ver-
werkt. Overtollig geworden personeel
werd ontslagen en in het najaar kregen de
leden de vraag voorgelegd: doorgaan of
liquideren. De leden kozen voor het laat-
ste. De fabriek werd in een advertentie'uit
de hand' te koop aangeboden. Er kwam
een bod van / 90.000, -. De voorraden,
getaxeerd op f 4.795, - , wilde de hoogste
bieder overnemen voor / 4.600, - .

N.V. Stoomzuivelfabriek'De Prinses'

Op 31 januari l9l9 kwamen de besturen
van de coóp. zuivelfabriek 'De Prinses' en
van een nog nieuw op te richten Ny. bij-
een. De koopsom, een totaal bedrag van
Í 94.600, - werd betaald en door direc-
teur Soeters, begeleid door bestuurslid
J. A. Groot, persoonlijk bij de Noorder
Bank in Alkmaar gedeponeerd. Op 14 fe-
bruari l9l9 werd ten overstaan van nota-
ris Johan Willem Hendrik Rees in Ben-
ningbroek de oprichtingsacte gepasseerd
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Een folo uit 1927. T:Fordjes brengen de melkbussen naar de fabriek. Links de vaten waarin de wei werd
opgeslagen.

van de N.V. Stoomzuivelfabriek 'De Prin-
ses' te Ursem. De financiële 'motor' ach-
ter deze overnameoperatie was de Hoorn-
se kaashandelaar Hendrik Schottee de
Vries (geboren 2-12-1859). Het maat-
schappelijk kapitaal van de NV. werd ge-
steld op / 150.000, - , verdeeld in 600
aandelen, elk groot Í 250, -. Bij het ver-
lijden van de oprichtingsacte waren daar-
van 211 stuks - (tot een bedrag van
Í 52.750,-) geplaatst en vol gestort.
Doorlopend genummerde en op naam ge-

stelde aandelen.
Oprichters van de Ny. - en aandeelhou-
ders - waren naast Hendrik Schottee de
Vries, de 'Prinses'-directeur Soeters, aan-
nemer Joh. Hille (Ursem), schipper Jan
Wonder Dzn. (Rustenburg) en de veehou-
ders Johannes Adrianus Groot (Ursem),
Dirk de Waal (Ursem), Cornelis Groene-
woudt Kramer (Schermerhorn), Klaas
Kalis (Stompetoren), Jacob Schermer-
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horn (Rustenburg), Sijvert Laan (Ursem),
Jan Buis Jzn. (Ursem), Aldert Tessel
(Rustenburg), Simon de Jongh (Ursem),
Jan Koelemey (Ursem) en Nicolaas Huy-
gens (Wogmeer).
Hendrik Schottee de Vries installeerde
zich als president-commissaris aan de
top. Zijn financiële belangen in de N.V.
waren per slot van rekening ook het <
grootst. Na verloop van tijd werd die taak
door hem overgedragen aan Willem
Brandenburg (geb. 5 april 1884) te Hoorn,
die als procuratiehouder het familiebe-
drij f van kaashandelaar Schottee de Vries
diende.
Vennootschap'De Prinses'. NV. Kaasfa-
briek 'De Prinses'. Coóperatieve zuivelfa-
briek 'De Prinses'. NV. Stoomzuivelfa-
briek 'De Prinses'.
Eén naam. Vier ondernemingsvormen.
En dat allemaal binnen 30 jaar. Het zou-
den er nog méér worden.



Een tweede fabriek de 'Horna'

De NV. Stoomzuivelfabriek 'De Prinses'
begon haar bestaan in 1919 met 12 man
personeel (inclusief melkrijders) op de
loonlijst, die in het eerste jaar een hoe-
veelheid van zo'n 2 miljoen kg melk kre-
gen te verwerken. In l92l werd de eerste
vrachtauto gekocht. ln 1924 werd een be-
gin gemaakt met machinale kaasberei-
ding. De melkstroom nam ieder jaar in
omvang toe. De uit te betalen melkprijs
was in die jaren, waarin bijkans ieder
dorp nog z'n eigen zuivelfabriek bezat,
hèt gespreksonderwerp van de veehou-
ders. En 'De Prinses' boerde goed voor de
leveranciers. De ene verbouwing - ge-

richt op uitbreiding van de verwerkings-
capaciteit - volgde de andere als het ware
op. In 1928 werd voor het eerst een aan-
voer van l0 miljoen kg melk genoteerd.
Op 8 mei 1929 werd 'De Prinses' eigena-
resse van de NV. 'Horna': een in 1928 op-
gerichte melkinrichting, die van start was
gegaan in een groot pand aan het Jeudje
in Hoorn dat in 1927 door de Westfriese
gecondenseerde melk- tevens kaasfabriek
'Friso' was ontruimd. De 'Horna' voor-
zagde stad Hoorn van melk en melkpro-
dukten. Verdeeld over beide bedrijven
('De Prinses' en 'Horna') werd in 1929 al
ruim l3 miljoen kg melk verwerkt. In dit-
zelfde jaar werd een begin gemaakt met
de uitbetaling van de melk op vetgehalte.
Reeds drie jaar later - in 1932 - werd al
dik 90 procent van alle aangevoerde melk
op deze wijze uitbetaald.
De Grote Crisis van de jaren dertig ging
ook niet aan de NV. Stoomzuivelfabriek
'De Prinses' voorbij. Voorzitter Willem
Brandenburg in de op 23 maart 1936 ge-

houden algemene vergadering van aan-
deelhouders: 'Over allerlei gekke maatre-
gelen welke in de loop van 1935 door Den
Haag zijn uitgebroed zullen wij maar
zwijgen: melkproduktiebeperking en al-
lerlei onzinnige administratie. Als gevolg
van te lage prijzen hebben we de kaaspro-
duktie zelfs enkele maanden zeer moeten

Melkrijder Jaap Schurer bij zijn melkaulo
in 1926.

beperken'. Na één jaar te hebben moeten
overslaan kon er evenwel weer een divi-
dent van 7 procent worden uitgekeerd!
Toch bleef de melkstroom richting 'De
Prinses'groeien. ln 1937 werd het laatste
deel van een door architect De Boer op-
gesteld verbouwingsplan - door het aan-
nemersbedrijf Matser uit De Rijp gereali-
seerd. In datzelfde jaar stonden er 55

werknemers op de loonlijst en was het wa-
genpark uitgegroeid tot 9 vrachtauto's.

Bezetting en 1590 dividend

In 1939 werd er voor rekening van NV.
ruim 16 miljoen kg melk verwerkt. In het
eerste oorlogsjaar (1940) was die hoeveel-
heid gegroeid tot ruim 19 miljoen kg.
Maar dat had een oorzaak. De Afsluit-
dijk bleef na de meidagen van '40 maan-
denlang ontoegankelij k voor niet-militair
verkeer. Alle melk van de Noordholland-
se NV. Lijempf-boeren bleef daardoor
onbereikbaar voor de in Friesland geves-
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Nog een foÍo uiÍ die tijd (1927). 'De Prinses' gaat nog schuil achter de bomen. Rechts de woning van de
directeur, nu hel kanloor van de Vereniging voor Veehouderij Belangen (VVB) Noord-Holland-midden.

tigde produktiebedrijven van deze NV. en
werd tot I december in Ursem verwerkt.
Voorzitter Brandenburg in een op 20 mei
1941 gehouden vergadering van de Raad
van Commissarissen: 'Van de directie van
de N.V. Lijempf in lceuwarden is een
schrijven ingekomen, waarin de bereid-
heid wordt uitgesproken om beide pro-
duktiebedrijven van onze NV. (Ursem en
Hoorn) aan te kopen'. De commissaris-
sen liepen niet bepaald warm voor de in-
houd van deze mededeling. Maar de
voorzitter van de Raad van Commissaris-
sen kreeg uiteindelijk toch toestemming
'om in beginsel, behoudens goedkeuring
der algemene vergadering, met genoemde
firma te onderhandelen en daarbij de
prijs van de aandelen te stellen op 80090'.
In de notulen van de daarop volgende al-
gemene vergadering van aandeelhouders
komt het woord 'Lijempf' evenwel niet
voor!
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In 1941 werd ruim 14 miljoen kg melk ver-
werkt. In 1945 nog slechts 7,2 miljoen kg.
Het bedrijf had de bezetting ongeschon-
den overleefd en ondanks alle problemen
rond de verwerking van de steeds minder
wordende melkstroom konden de aan-
deelhouders gedurende de gehele bezet-
tingsperiode rekenen op een dividend-
uitkering van 1590. Dat gelukte zèlfs over
het boekjaar 1945. Een niet eenvoudig
jaar, waarin de Raad van Commissaris-
sen, in vergadering bijeen op 20 juni, óók
nog werd geconfronteerd met een afvaar-
diging van het personeel, die een verzoek
op tafel legde, inhoudende een loonsver-
hoging van f 20, - per maand voor alle
werknemers. Voorzitter Brandenburg op
zijn beurt verzocht hen dringend dat ver-
zoek nog een maand of drie uit stellen 'in
verband met de onzekerheid van het geld-
wezen en de nog ontbrekende loonpoli-
tiek van de eventueel nieuwe regering'.



Hij bood het personeel 'een voorlopige
duurtetoeslag van vijf gulden per week'
aan. Het personeel had met dat aanbod
geen problemen!!

Friese inbreng

De naam van de NV. Lijempf is al een
keer genoemd. Die naam stond voor NV.
lreuwarder lJs- en Melkpoederfabrie-
ken, die in l9l2 was opgericht, die met ne-
gen produktiebedrijven van start ging en
waarvan het hoofdkantoor was ingericht
in een voormalige strokartonfabriek in
Frieslands hoofdstad.
In de meidagen van 1940 en de daarop
volgende maanden was de directie van
deze onderneming geconfronteerd met
het - harde - feit, dat de melk van haar
Noordhollandse leveranciers onbereik-
baar was geworden. Dàt nu zou geen
tweede keer mogen gebeuren. Daarbij
was het oog gevallen op de NV. Stoomzui-
velfabriek 'De Prinses' in Ursem. Oók een
particuliere zuivelindust rie.
Op 29 december 1945 zocht Lijempf-
directeur ir. Aron Cats contact met Wil-
lem Brandenburg, voorzitter van de Raad
van Commissarissen van de N.V. Stoom-
zuivelfabriek 'De Prinses'. In de op l6 ja-
nuari 1946 gehouden vergadering van de
Raad van Commissarissen maakte Bran-
denburg melding van het voornemen van
Lijempf 'om te komen tot een associatie
van 'De Prinses' met voornoemd con-
cern'. In de op l7 april gehouden algeme-
ne vergadering van aandeelhouders werd
over dat voornemen vooralsnog met geen
woord gerept!
In de op l9 april 1947 gehouden vergade-
ring van de Raad van Commissarissen
(nota bene drie dagen na de algemene ver-
gadering van aandeelhouders, waarin de
resultaten van het boekjaar 1946 waren
vastgesteld) lag het aanbod van de NV.
Lijempf op tafel: de aankoop van 280

Een t weede gedenksleen in de ent ree van de fabriek. Dit mctctl va n de verbouwi ng aa n heÍ ei nd von de derl iger
jaren. Op deze sleen heeÍ Ursem 'Ursum'.

Foto J. J. Schipper
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aandelen van de NV. Stoomzuivelfabriek
'De Prinses' (nominaal Í 70.000, -) te-
gen een koers van 750V0 en het overdoen
aan de NV. 'De Prinses' van de kaasfa-
briek 'Crema' in Haringhuizen en de
Alkmaarsche Centrale Melkinrichting'
aan de Oudegracht in Alkmaar voor de
(getaxeerde) waarde van resp.

.f 2rc.000, - en.f 130.000, - . Deze beide
bedrijven waren na de bevrijding in han-
den gekomen van de Lijempf in een eerste
poging om in Noord-Holland vastigheid
te creëren.
In een buitengewone vergadering van
aandeelhouders, gehouden op 29 au-
gustus 1947, accepteerden de aandeel-
houders van 'De Prinses' het Lijempf-
aanbod en per 30 augustus 1947 was de
belangengemeenschap van de NY.
Stoomzuivelfabriek 'De Prinses' in Ur-
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De Stroobuurí. Eenfoto uiÍ 1943 van een achttal woningen, in l9l6 gebouwd ten behoeve van defobrieksar-
beiders. ln de.jaren zesíig zijn ze gesloopl. Ze moesten plaals naken voor een parkeerterrein.
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sem (inclusief de melkinrichting N.V.
'Horna' in Hoorn) met de N.V. Lijempf in
keuwarden een realiteit. In de Raad van
Commissarissen, gevormd door voorzit-
ter Vy'. Brandenburg, secretaris D. C. J.

van Dijk en J. Buis, werden drie zetels
aangeschoven, die werden bezet door drie
representanten van de directie van de NV.
Lijempf: ir. A. Cats, D. G. S. Landweer
en J. F. Paul. De directie van 'De Prinses'
werd meteen ook directie van de twee
'Crema'-bedrijven in resp. Haringhuizen
en Alkmaar.
Voor de NV. Stoomzuivelfabriek 'De
Prinses' begon een nieuw tijdperk. Het
Noordhollandse onderonsje was voorbij.
De drie nieuwe Lijempf-bezems begon-
nen al heel gauw sommige wat plat getre-
den paden schoon te vegen. In lreuwar-
den was men gewend met strakke
schema's te werken!

'De Toekomst' in Haringhuizen

Eerst even naar de twee bedrijven in resp.
Haringhuizen en Alkmaar, die plotseling
onder de directionele parapluie van 'De
Prinses' terecht kwamen. Bij acte van 7
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maart 1889, verleden voor notaris Corne-
lis Boonacker te Schagen, verklaarden
Willem Kooyman, veehouder in Haring-
huizen, Klaas Jonker, veehouder in Ha-
ringhuizen en Cornelis Kooy, veehouder
in 'Haringkarspel' te zijn 'aangegaan
eene maatschap 'De Toekomst', strekken-
de om in onderlinge vereeniging en voor
gemeenschappelijke rekening fa-
brieksmatig kaas te bereiden'. Landman
Dirk Raat deed óók mee. Hij betaalde
zijn aandeel van f 500, - (een vierde
deel) met het inbrengen van een stuk land,
groot 9 aren, 40 centiaren (sectie D,
nr. 445) t.b.v. de bouw van een dagkaasfa- .c
briek.
De toekomst voor deze dagkaasfabriek
'De Toekomst' duurde evenwel slechts
kort. Voordeprijs vanf 5.750, - werd'ie
op l5 augustus l9l9 ten overstaan van no-
taris Jan van der Veen in Alkmaar ver-
kocht aan de NV. Hollandsche Zuivelin-
dustrie 'Crema' te Alkmaar, welke NV.
speciaal ten behoeve van deze aankoop op
2 augustus l9l9 ten overstaan van diezelf-
de notaris was opgericht door ene Obbe
Visser uit Haringhuizen, die als fabrieks-
directeur meteen aan een nieuwe toe-
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komst in 'De Toekomst' begon. Korl na de
bevrijding kwam de N.V. Hollandsche
Zuivelindustrie 'Crema' in handen van de
NV. Lijempf.
Op 29 april 1946 verwierf de N'V. Lijempf
het bedrijf van de Coóp. Alkmaarsche
Centrale Melkinrichtingen aan de Oude-
gracht 94 in Alkmaar. Het bestuur van
deze coóperaÍíe zag in voortzetting van
dit bedrijf geen brood meer. Voorzitter
Cornelis Kieft en secretaris Matthijs Ren-

tenaar, beiden melkverkoper te Alkmaar,
hadden met de heer J. F. Paul, adjunctdi-
recteur van de N.V. Lijempf overeenstem-
ming bereikt over een overnameprijs van

/ 110.000, - voor fabriek, garage, T wo-
ningen, terreinen, machines, 550 melk-
bussen: kortom, de hele handel. In de op
29 aprll gehouden buitengewone leden-
vergadering kregen zij voor deze trans-
actie het fiat van de leden. De Lijempf
bracht dit bedrijf onder in de NV'
'Crema'.

Het 'Prinsessenrijk'

Toen waren er dus vier bedrijven: 'De
Prinses' in Ursem, de 'Horna' in Hoorn
en de'Crema'-bedrijven in resp. Haring-
huizen en Alkmaar. De macht van dit
'Prinsessenrijk' zetelde evenwel in het
Friese keuwarden.
In deze omvang hield dit 'Prinsessenrijk'
slechts amper vijf jaar stand. De kaasfa-
briek in Haringhuizen viel als eerste af. In
een op 17 september 1952 gehouden ver-
gadering besliste de Raad van Commissa-
rissen van de NV. Stoomzuivelfabriek
'De Prinses' dat die fabriek einde van dit
jaar dicht moest 'als gevolg van onvol-

'De ?t'ít?sps

doende aanvoer, de hoge kosten en het
matige produkt'. De fabriek in Ursem
kon de melk van Haringhuizen er best bij
hebben en op 9 december 1952 was het
met de 'Crema'-fabriek 'De Toekomst' in
Haringhuizen definitief gedaan.
Op 17 februari 1954 werd de directie door
de Raad van Commissarissen opgedragen
een plan uit te gaan werken, dat er toe
moest leiden dat het bedrijf in Hoorn
voorlopig als distributiecentrum zou
worden gehandhaafd en Alkmaar het
centraal produktiebedrijf zou worden in-
gericht. Dit plan, waarmee naar voorzich-
tige raming een investering van twee ton
was gemoeid zou evenwel nimmer worden
gerealiseerd.
In een op 8 december 1954 gehouden ver-
gadering van de Raad van Commissaris-
sen werd door voorzitter Cats namelijk
'onder strikte geheimhouding' meege-
deeld, dat hij een brief had ontvangen van
directeur A. Veldstra van de coóp. zuivel-
fabriek Aurora' te Opmeer 'in verband
met de plannen ener combinatie van
coóp. fabrieken tot oprichting van een
grote centrale melkinrichting in of bij
Alkmaar'. ... 'Gehoord deze plannen
wordt besloten onze plannen van moder-
nisering van de Melkinrichting te Alk-
maar voorlopig aan te houden'. Dat plan
mondde uit in de 'Melco' te Heiloo.
In een op 9 maart 1955 gehouden vergade-
ring van de Raad van Commissarissen
werd geconcludeerd dat 'gezien de ont-
wikkelingen van de consumptiemelkafzet
in de kop van Noord-Holland verkoop
van de bedrijven in Alkmaar en Hoorn
gewenst is'. Cats kreeg volmacht naar
omstandigheden te handelen. De 'Melco'
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had vijf ton geboden. 'De Prinses' had
f 825.000, - gevraagd. Met zes ton als
uiterste ondergrens. 'Mocht dit bedrag
niet gehaald worden dàn praten met der-
den over levering van flessenmelk aan
'Crema' in Alkmaar'. Boeren en melkrit-
ten van de 'Crema' zouden overgaan naar
'De Prinses'. En overdracht van gebou-
wen in inventaris zou vóór I oktober tegen
betaling van de koopprijs dienen te ge-
schieden.
Beide partijen werden het eens op een be-
dragvan f 620.000, - (/ 410.000, - voor
de 'Crema', Í 210.000, - voor de 'Hor-
na': om'belastingtechnische redenen'.
'Geschat wordt dat warenvoorraad, -
bedrijfsvoorraad en opbrengst auto's ge-
zamenlijk 70 à 80 duizend gulden zullen
bedragen, met welk bedrag de koopsom
ad. f 620.000, - dus wordt vermeerderd'.
Op 23 juni 1955 keurden de aandeelhou-
ders van de NV. 'Prinses' de transactie
goed. Direct na het passeren van de acte
kwam de 'Melco' met het geld over de
brug. 'Crema'-Alkmaar en 'Horna'-
Hoorn verdwenen uit het 'Prinsessenrijk'
en gingen nog datzelfde jaar dicht.

Groeiende melkstroom

'De Prinses' had - als particuliere onder-
neming in coóperatief zuivelend
Noord-Holland het rijk wederom alleen.
De strijd op de hoogste uit te betalen
melkprijs werd op het scherpst van de sne-
de uitgevochten. De melkstroom richting
Ursem nam in omvang toe. De fabriek
werd vergroot en gemoderniseerd. Op 26
september 1957 kon een geheel vernieuw-
de 'Prinses' feestelijk in gebruik worden
genomen.
In 1960 kon de kleine coóp. zuivelfabriek
'Vita Nova' in Beets, opgericht in 1906,
het niet langer bolwerken. Er werd een le-
veringscontract met 'De Prinses' afge-
sloten en op 17 juni 1960 ging de fabriek
in Beets dicht.
In 196l liet de directie van de N.V. 'Hol-
landia' te Vlaardingen weten dat zij o.a.
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haar ontvangststation in 't Zand kwijt
wilde. 'Prinses'-directeur Cats in de ver-
gadering van de Raad van Commissaris-
sen van 15 maart 196l: 'In de opstal heb-
ben wij geen interesse; wèl in de circa l0
miljoen kg melk'. Men werd het eens. Het
ontvangststation in 't Zand moest uiter-
lijk24 september l96l dicht'en de fabriek
in Ursem dient op zo kort mogelijke ter-
mijn geschikt te worden gemaakt om
daarin zo'n60 miljoen kg melk te kunnen
verwerken'.
In de loop van 1962 meldde een groep
boeren, tot dan lid van de zuivelcoópera-
tie 'COVEH' , zich als leverancier bij 'De
Prinses'. De 'COVEH' was in 1957 ge-
vormd uit een samengaan van de coópe-
ratieve zuivelfabrieken 'Eureka'-
Binnenwijzend,'De Volharding'-Hem en
'Hoogkarspel', hetgeen meteen op 8 juni
1957 de sluiting van de kaasfabriek in
Hoogkarspel tot gevolg had. In 1962 ging
de'COVEH'een fusie aan met Aurora'in
Opmeer en een aantal 'COVEH'-boeren
was het daarmee niet eens. Zij zochten
hun toevlucht bij 'De Prinses'.
In 1964 werd het Lijempf-belang in de
N.V. 'De Prinses' uitgebreid tot de volle
100 procent.
Op 27 april1969 ging de coóperatieve ver-
eniging tot exploitatie van melkproduk-
tenfabrieken'Noord-Holland' G.A. van
start: geboren uit een samengaan van de
coóp. zuivelfabrieken'Eendracht'ïbxel,
'Excelsior' -Heerhugoward, 'West-
Friesland'-Lutjewinkel, Aurora'-Opmeer 4
en de Bond van de coóp. grondslag
werkende zuivelfabrieken in Noord-
Holland'. Een jaar later nam de CV
'Noord-Holland' het volledige aandelen-
pakket van de N.V. 'De Prinses' van de
NV. Lijempf over. 'De Prinses', produ-
cent van Noordhollandse kaas, was voor
de volle honderd procent terug in het
Noordhollandse coóperatieve zuivelnest.

Mensen bij 'De Prinses'

Geschiedenis wordt gemaakt door men-
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betaalbaar na aankondiging met/.

Van de 600 aandelen à Í 250, - van de NV. Stoomzuivelfabriek 'De Prinses'
waren er per I januari 196l in totaal 344 in handen van de NV. Lijempf. De
NV. 'De Prinses' had er op dat moment zèlf 80 ingekocht. De overige 176

stuks waren in handen van in totaal 23 aandeelhouders.
Alle aandelen waren op naam gesteld en bij verkoop dienden ze eerst aan de
N.V. Lijempf te worden aangeboden!
Op22maart l96l kregen de aandeelhouders een brief van de commissarissen
van de N.V. Daarin werd de noodzaak aangekondigd om op korte termijn tot
belangrijke investeringen in het bedrijf over te gaan.

'ln dit verband wordt overwogen het geplaatste kapitaal, dat nu/ 150.000, -
bedraagt, te verdrievoudigen, waarbij ieder aandeel van f 250, - het recht
zal worden gegeven op twee nieuwe aandelen. Het is de bedoeling de koers
der nieuwe aandelen te stellen op 15090, zodat op elk oud aandeel van

Í 250, - twee nieuwe aandelen van f 250, - kunnen worden verworven tegen
betaling à contant van2x375,- : f 750, -. Commissarissen hebben over-
wogen dat meerdere aandeelhouders van hun recht van voorkeur geen gebruik
kunnen of willen maken. In verband daarmee hebben zli zich in verbinding
gesteld met de NV. Lijempf, die zich bereid heeft verklaard - mits ten genoe-
ge van de Lijempf voldoende aandelen worden aangeboden - vóór 7 april
1961, de oude aandelen incl. dividendcoupon nr. 4l e.v. van u over te nemen
tegen een koers van 220V0, te betalen in contant geld. Gezien het feit, dat door
de sterke vergroting van het aandelenkapitaal het de vraag zal zijn of de NV.
'De Prinses' haar dividendbasis van l09o zal kunnen handhaven, menen com-
missarissen u deze verkoop te kunnen aanbevelen'.
A raison van/ 550, - per stuk kreeg de NV. Lijempf van de nog ontbrekende
176 aandelen er vóór 7 april l7l in haar bezit. Twee aandeelhouders reageer-
den niet op het aanbod. Jan Buis te Alkmaar deed pas afstand van zijn drie
aandelen (de nr's 509, 510 en 5ll) op 24 juli 1964tegen een koers van340Vo
(Í 2.550, - contant). Pas op 25 november 1964 gelukte het, door bemiddeling
van fabrieksdirecteur Boersma, de heer G. de Jong van de Molenweg (Ursem)
er toe te bewegen de NV. Lijempf in het bezit te stellen van de twee laatste
nog ontbrekende aandelen (de nr's 201 en 202) tegen een koers van 100090!

Pas vanaf dat moment had de NV. Lijempf het in Ursem echt helemaal alléén
voor het zeggen.
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Een luchtJoto van het fabriekscomplex tegen het einde van de zestiger.jaren.

:::\

d"d

u#*

Foto KLM Aerocarto n.v.

druk in. Het ging mis met directeur Soe-
ters, nadat de Lijempf in 1946 zich als
grote aandeelhouder van de NV. Stoom-
zuivelfabriek 'De Prinses' actief met de
gang van zaken in Ursem (inclusief 'Hor-
na'-Hoorn en de 'Crema'-bedrijven in
Haringhuizen en Alkmaar) ging bemoei-
en. Soeters beschouwde de Lijempf-
directie als vervelende bemoeials. Die di-
rectie verweet de 'Prinses'-directeur een
eigenmachtig optreden, dat het concern
schade berokkent'. Soeters werd de wacht
aangezegd. In de op ll juni 1952 gehou-
den algemene vergadering van aandeel-
houders werd hem ontslag verleend. Eer-
vol. 'Ook wij zijn niet blind voor het feit,
dat de heer Soeters veel heeft bijgedragen
tot de ontwikkeling van 'De Prinses', al-
dus Lijempf-directeur Cats in een brief
van24 december'51 aan voorzitter Bran-
denburg van de Raad van Commissaris-

sen. Dat geldt eveneens voor de geschie-
denis van 'De Prinses'. 't Is al gememo-
reerd. De eerste die direct na 'het stichten
van een gebouw met toebehooren, die-
nende tot het bereiden van kaas' in 1890
als kaasmaker aan de slag ging was Wil-
lem Nes.
In de op 9 maart l916 gehouden ledenver-
gadering van de toen coóp. zuivelfabriek
werd Lambertus Hendrik Casimir Soeters
(geb.29 maart 1892) benoemd (uit 7 solli-
citanten) tot 'beheerder' van 'De Prinses'.
Al spoedig werd er alleen nog maar ge-
sproken van 'directeur'. Hij zou dat zo'n
36 jaar blijven. Soeters 'runde de tent'.
En hij deed dat op een wijze, die de
boeren-leveranciers (via de uitbetaalde
melkprijs) en de aandeelhouders (via het
uitbetaalde dividend) tot tevredenheid
stemde. 'De Prinses' groeide, als particu-
liere zuivelfabriek, tegen de coóperatieve
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sen. De vertrekkende directeur behield
recht op zijn salaris tot zijn 65e verjaar-
dag en naar buiten toe werd hem de titel
'adviseur van de Raad van Commissaris-
sen' van de NV. 'De Prinses' verleend.
Na het vertrek van Soeters trad de
Lijempf-directie ook als directie van 'De
Prinses' op: 'voorlopig voor 2 jaren, zon-
der salaris', aldus de Raad van Commis-
sarissen in hun vergadering van 27 mei
1952, waarin het ontslag aan directeur
Soeters 'panklaar' werd gemaakt voor de
algemene vergadering van aandeelhou-
ders op ll juni.

- Een man, die de Soeters-periode voor eenvgroot deel meemaakte was Hendrik Jof-
riet (geb. 24 maart 1904 in Middelie), die
per 6 december 1929 als assistent-
directeur naar Ursem was gehaald. Na het
uitrangeren van Soeters werd Jofriet -
'een ware duizendpoot' - als beheerder
aangesteld, verantwoordelijk voor de da-
gelijkse gang van zaken wat betreft de
produktie. Hij diende'De Prinses'in deze
kwaliteit tot zijn plotselinge overlijden op
l0 april 1962.
In de vergadering van de Raad van Com-
missarissen, die op l0 juni 1955 werd ge-
houden, trad de Lijempf-directie af als di-
rectie van de N.V. 'De Prinses'. Ir. Aron
Cats, woonachtig in Amsterdam en als lid
van de Lijempf-directie al geruime tijd
vanwege tal van verbouwings- en uitbrei-
dingsactiviteiten in Ursem in de weer,
werd met algemene stemmen tot directeur
van de N.V. 'De Prinses' aangesteld. Per

w brief van 16 januari 1962 diende hij zijn
ontslag in. Hij liet weten zich niet te kun-
nen verenigen met het beleid, zoals dat
door de directie van de N.V. Lijempf werd
gevoerd. Zijn verzoek werd op 12 april
door de aandeelhouders ingewilligd.
Twee dagen na het overlijden van 'dui-
zendpoot' Jofriet!
In twee dagen tijd was de NV. Stoomzui-
velfabriek 'De Prinses' van haar directio-

nele top ontdaan.

De slag om de melk

Door de Lijempf-directie werd Hendrik
Lodewijk Boersma (geb. 27 juni 1904), tot
dan hoofd van de afdeling zuivel van de
Lijempf, naar Ursem gestuurd en als fa-
brieksdirecteur aangesteld. Voor tijde-
lijk. Maar zijn afscheid kwam pas per I
september 1969, toen hij met pensioen
werd uitgeluid.
Boersma belandde in Ursem middenin
een groei- en vernieuwingsproces. Het zo-
veelste. De fabriek werd geschikt gemaakt
voor de verwerking van zo'n 60 miljoen kg
melk tot ca. 6 miljoen kg N.H. kaas.
'Prinses' -fabrieksdirecteur Boersma nam
een wat eenzame positie in. Hij was niet
alleen directeur van de enige kaasfabriek
binnen het Lijempfconcern, hij was ook
de directeur van de enige (grote) particu-
liere zuivelfabriek in Noord-Holland. En
in de slag om de melk werd in die jaren
geen enkel strijdmiddel geschuwd.
Boersma, in de op l4 april 1965 gehouden
vergadering van de Raad van Commissa-
rissen (waarin de toenmalige burge-

Hendrik Jofriet, een opvallende mon, was van 1929 tol oan zijn overlijden in 1963 werkzaam ols assislent-
directeur op'De Prinses'. Hier beklopt hij met zichtbaar genoegen een oude Edammer kaas-

311



tt:*

De heer Elzingo, directeur vun 'De Prinses'van 1968 tol I97I

meester A. J. A. Janssen van Ursem nog
het enige'Noordhollandse' element verte-
genwoordigde): 'De Noordhollandse
boer is een materialist. Hij wil zijn vrij-
heid niet te duur kopen. Er is de laatste ja-
ren 4 miljoen kg melk naar Aurora' in
Opmeer gegaan. Aurora' heeft het ge-

rucht verspreid dat Ursem 80 cent (per
100 kg melk) minder zal betalen. Ursem
heeft de laatste jaren steeds lager uitbe-
taald dan de coóperatie. In coóperatieve
kring tracht men over enige jaren één coó-
peratieve melkprijs voor Noord-Holland
te realiseren. Dit zal nog een harde strijd
worden voor de particuliere zuivelin-
dustrie'.
In het kantoor van 'De Prinses' werden in
het 'Boersma-tijdperk' vele uren besteed
aan het'ontleden'en het vergelijken van
melkgelden, die door de diverse fabrieken
aan de Noordhollandse boeren werden
uitbetaald. Dat gebeurde bijvoorbeeld
ook voor het melkprijsjaar 30-4:67/27-
4-'68: Prinsesf 35,28, Hollandia/ 35,21,
Vereeniging-Limmen Í 35,81, CMC-Den

3t2

Haag Í 34,52, Aurora-Opmeer / 35,86
(niet leden), West-Friesland-Lutjewinkel
Í 35,63 (niet leden), Combinatie-
Beemster / 37,12. Alle prijzen zijn uitge-
rekend (inclusief ZF en LEF) op vet- en
eiwitgehalte van 'De Prinses'. Maar al het
gereken en gecijfer mocht niet baten.
Per 2l april 1970 keerde'De Prinses', het
is reeds gememoreerd, terug in het coópe-
ratieve Noordhollandse zuivelnest. Tot
groot ongenoegen van een klein aantal
'Prinses'-boeren, dat het met de overna- r
me van 'hun' vrije fabriek door de CV
'Noord-Holland' helemaal niet eens was.
Zij verenigden zich zelfs in een club, die
'Prins Hendrik' werd genoemd. Maar
ook in dit geval kreeg de echtgenoot van
de 'Prinses' niets in de melk te brokkelen.
De coóperatieve 'Combinatie' hield aan
deze strijd enkele nieuwe leveranciers
over.
Per 3l december 19'72 werd de NV 'Prin-
ses' officieel in de CV 'Noord-Holland'
geïntegreerd.
Per 23 december 1979, bij het samengaan



'Ofschoon wij geen succes verwachten zijn wij er wel voor aan de kaak
te stellen dat een regeringsinstituut, ten algemene nutte, zich definitief aan
de coóperatie verbindt'.
Een zinsnede uit een brief-op-poten, die'Prinses'-fabrieksdirecteur
Boersma op 30 december 1963 verzond aan de Lijempf-directie. Een en
ander naar aanleiding van het feit dat het bestuur van de Vereniging tot
exploitatie van het Veevoedingsproefbedrijf 'Hoorn' (de 'proefzuivel') aan
het Keern/hoek Berkhouterweg met ingang van 1964 de leverantie aan Ur-
sem had opgezegd.
ln 1962 was deze melkleverancier nog goed voor de aanvoer van 339.208
kg melk. 'Het is meer dan 20 jaren dat om het jaar de melk van de Proefzui-
velboerderij werd ontvangen'.
Hendrik Boersma was een strijdbare figuur, allergisch voor het woord coó-
peratie.

In het koosproduktiebedrijí'De Prinses'wordt loekomstgerich! gewerkt. Tbch werd een hoek in het pand
ingeruimd waorin het Noordhollandse zuivelverleden wordt gekctesterd. k midden van de melkbussen
de chef van het laboralorium, de heer J. van Boor (foto 1985).
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De huidige direcleur Berend Jon van de Malen, als de opvolger van Jos Boer aan het roer van defabriek
sinds I augusÍus 1977.

Een klein berichtje in de lreuwarder Courant van 28 mei 1963 wekte de
woede op van Hendrik Boersma.
In dat berichtje werd de Novac-zuivelfabriek in Oosterzee 'de grootste pro-
ducent van kaas in Nederland' genoemd; met een produktie van 100 ton
per week.
Boersma klom in de pen. 'Wij maken aanmerking op de zinsnede 'grootste
producent van kaas in Nederland', omdat ons bedrijf, de NV. Zuivelfa-
briek 'De Prinses' te Ursem (N.H.), welke een dochter is van de Ny. Lij-
empf te lreuwarden, reeds in de week van 12-19 mei 1962 meer dan 100
ton kaas produceerde en deze produktie tot en met oktober 1962 hand-
haafde. Thans produceren we 125 ton per week en de jaarproduktie zal
boven de 5000 ton bedragen. Wij verzoeken u dit in uw blad op te nemen
ter voorkoming van misverstanden'.
Lijempf-directeur M. Rutgers stuurde Boersma's 'ingezonden stuk' even-
wel niet door naar de keuwarder Courant. 'Ik voel niet veel voor een her-
stellende mededeling in de geest van'Ursem heeft ook wat gedaan'.
Rutgers stuurde daarentegen een vriendelijk briefje aan de Vereniging
voor Zuivelindustrie en Melkhygiène: 'of dit onderwerp zich niet leent
voor een behandeling in het algemeen Zuivelblad!'.
In het nummer van I juli 1963 verscheen een drie pagina's groot, rijk geïl-
lustreerd artikel, onder de kop 'ln ieder geval groot', gewijd aan 'De Prin-
ses'.
'Prinses'-fabrieksdirecteur Boersma had zijn revanche!
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Een kijkje in het ulÍramoderne koospokhuis von de fabriek.

van de CV 'Noord-Holland' met de CMC
werd de 'Prinses' een kaasproduktiebe-
drijf van 'Melkunie Holland'. Sinds 24
december 1989 is het een kaasproduktie-
bedrij f van het wéér groter gegroeide coó-
peratieve zuivelconcern'Campina Melk-
unie'.

Maar 'what's in a name . De 'Prinses'
bleef honderd jaar achtereen gewoon zich
zelf: producent van Noordhollandse kwa-
liteitskaas. Van een 'koninklijke' kaas.

Volkert J. Nobel

Verantwoording

De gegevens voor dit artikel zijn geput uit notulen, jaarverslagen en overig schriftelijk materiaal, dat zich
bevindt bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten (Hoorn) en (niet geïnventariseerd) in het kaasproduktie-
bedrijf'De Prinses' in de Schernrer.
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