De boterfabrieken
kwamen en gingen

Jos Lankveld, hoogleraar in de zuivelkunde aan de Wageningen universiteit, heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de zuivelfabrieken in de Achterhoek met bovenstaande titel.
De aanleiding voor het stichten van boterfabrieken was de noodzaak tot verbetering van onze
concurrentiepositie, met name richting de Engelse markt, waar veel van onze boter naar toeging.
De Denen deden het daar veel beter dan wij, de Nederlanders.
Een landbouwcommissie, met daarin de heer Sickesz (hij was een vooruitstrevend man op het gebied
van de landbouw) als voorzitter, deed onderzoek naar wat hiervan de oorzaak was. In Denemarken
hadden de melkfabrieken al hun intrede gedaan en daarbij werd veel aandacht besteed aan de hygiëne bij de melkwinning en het maken van de boter.
Omdat Sickesz ook in het bestuur van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw zat,
werd van daaruit actie ondernomen om de Nederlandse concurrentiesituatie te verbeteren.
Zo werden cursussen boterbereiding gegeven vanuit de zuivelvakschool. De daar opgeleide cursusleider, de heer J.J. Van Weijdom Claterbos, gaf in 1889 cursussen op de boerderij de Reube in Ampsen.
Deze cursussen waren met name voor de vrouwen, want melken en het verwerken ervan was toen
een vrouwenzaak. Daarnaast werd de verwerking van de melk in een fabriek bevorderd. Eerst met een
fabriek op handkracht, later met een stoommachine. Door het centrifugeren van de melk in de fabriek
werd duidelijk meer boter uit de melk gehaald. Zo kregen de boeren meer uitbetaald en konden ze
met het geld meer boodschappen betalen. Tot dan toe werd de gemaakte boter als ruilmiddel voor
winkelwaren gebruikt. Geld kwam er toen nog niet aan te pas.
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Omdat ‘de
buurt’ last had
van reuk en
het gepiep van
de kruiwagens werd
in 1907/08
een nieuwe
coöperatieve
boterfabriek
gebouwd. De
bouw van
de nieuwe
fabriek kostte
7859 gulden.
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In 1894 nam mr. J.C. Sickesz op verzoek van 26
landbouwers het initiatief tot het stichten van
een coöperatieve handwerk-roomboterfabriek bij
de Cloese. De capaciteit van de Cloese bleek niet
voldoende, daarom werd in 1897 in Barchem de
Lijster gebouwd. Hij bouwde deze fabriekjes en
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voorzag ze van inventaris.
De coöperatieve vereniging huurde dat weer
van hem voor 3% rente over het geïnvesteerde
bedrag: Bouwkosten 1200 gulden en de inventaris voor fl. 854,70.
Bij het fabriekje de Cloese had men opstartperikelen met het meten van de melk. De directeur A.J.
Harkink werd door de kantonrechter in Zutphen
op 21 april in 1896 veroordeeld tot 2.50 gulden
boete, subs 1 dag hechtenis, wegens het niet

De fabriek is
tot woning
omgebouwd
door Evert en
Gerrie Postel.
De huidige
bewoners zijn
familie Peer.
voorhanden hebben van ene wettelijke maat, n.l.
een meetemmer, zoals die algemeen gebruikt
wordt. In het beroep dat diende bij de rechtbank
van Zutphen werd de directeur van de Cloese
vrijgesproken.
Toen Sickesz in 1904 overleed, werd het landgoed
de Cloese verkocht en lagen ook de financiën
stil. De fabriek sloot in 1906. De timmerschuur
die later bewoond werd, is enkele jaren geleden,
samen met het perceel waar de boterfabriek had
gestaan, aangekocht door de heer J.W. Kok.
Hij kocht het van de familie van Holland, die
woonde in de tot woning verbouwde timmerschuur. Hij heeft er een nieuwe woning gebouwd. Omdat ‘de buurt’ last had van reuk en het
gepiep van de kruiwagens werd in 1907/08 een
nieuwe coöperatieve boterfabriek gebouwd aan
de grens met de buurtschap Zwiep, hoek Zwiepseweg-Wengersteeg, De bouw van de nieuwe
fabriek kostte 7859 gulden.

actie ondernomen om veeziektes te bestrijden,
zoals mond-en klauwzeer.
Het aanbesteden van de melkritten (het vervoer
van de melk van de boer naar de fabriek) was
altijd spannend, het was voor menige boer een
bijverdienste. Het ging om centen per dag.
In 1909 werd er 1,2 miljoen liter melk verwerkt tot
46900 kg boter, de uitbetalingsprijs voor de leden
was 4,29 cent per liter melk. Het directeurssalaris
werd vastgesteld op 1500 gulden per jaar.
De sintels, het overblijfsel van de verbranding
van de kolen in de oven van de stoommachine,
werden voor 5 gulden per half jaar verkocht aan
de leden.

Melkrijder
Reint
Kamperman.

Enkele punten uit de notulen van de
boterfabriek De Cloese:
De voorzitter was toen Reint Scharpert die op
Dikkeboer woonde en Hendrik Jan Voortman op
Ikink was secretaris.
Direct na de stichting werd van de fabriek uit
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Toen in 1915 de directeur ging trouwen, is de
huidige woning voor hem gebouwd, voor 3600
gulden.
Twee ontslagen directeuren in vijf jaar.
Als eerste het ongevraagd eervol ontslag van
dhr. H.M Ennen, naar aanleiding van ontactisch
optreden en een dag buiten medeweten van het
bestuur afwezig te zijn geweest. Hiervan vond
de bond van directeuren in Gelderland en Overijssel dat het onvoldoende gemotiveerd was. Ze
verklaarden de vacature als besmet en verlangden
een onderzoek door een onafhankelijke commissie.
Wijlen de heer Swart uit Borculo heeft het
bestuur geholpen. Zij kwamen met de uniforme
conclusie ‘ dat de algemene vergadering van de
Cloese, op voorstel van het bestuur, het aan de
heer H.M. Ennen gegeven ontslag in alle opzichten gerechtvaardigd was’.
Het tweede ontslag begon nadat in augustus 1917
dhr. A. van den Berg benoemd werd tot directeur.
Toen ontstonden met hem andere problemen.
Door het botercontrolestation BCGO te Deventer
werd de fabriek geschorst als lid vanwege malversaties met rijksboterkeurmerken door de directeur.
Door het bestuur werd een beroep ingediend,
maar dit werd afgewezen, mede omdat de directeur ondanks de schorsing door was gegaan ‘met
het plegen van bedriegelijke handelingen’. Een
verzoek van het bestuur werd afgewezen, zolang
dhr. van den Berg directeur was.
Het Rijksboterkeurmerk was noodzakelijk voor de
export van de boter. Hierdoor had het bestuur
weinig keus en werd dhr. van den Berg per
januari 1922 ontslagen. Zijn opvolger werd de
assistent-directeur van de boterfabiek in Laren
dhr. C.C. Reudink.

Rechts:
Bericht in de
Graafschap-

In een heel andere zaak heeft men actie ondernomen, namelijk om de aanleg van de tramlijn
Borculo-Deventer langs de boterfabriek de Cloese
te krijgen, wat niet is gelukt.
In 1922 werden er witte pakken aangeschaft als

bode van
1896.

werkkleding voor het personeel. Om de kwaliteit van de melk te kunnen bepalen, werden
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er melkcontrole-verenigingen opgericht in de
dertiger jaren. Naar aanleiding van de crisis en
de lagere melkprijs, kwam het bestuur met het
voorstel om het directeurssalaris met 5 % te
verminderen. Dit ging niet door. In 1950 werd de
fusie met de melkfabriek in Lochem en de Cloese
nog afgewezen, maar in 1970 werd de exploitatie
alsnog aan Lochem overgedragen. De fabriek is
in 1972 gesloten. Na dhr. Reudink zijn in 1946 dhr.
Greveling, in 1956 dhr. Eleveld en als laatste dhr.
Van der Duim directeur van de Cloese geweest.
Hierna hebben in de directeurswoning nog Gait
Postel en zijn vrouw Willie Ebbink gewoond. Nu
woont hier de familie Wentink.
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BOTERFABRIEK BARCHEM,
DE LIJSTER
Schoneveldsijk 17

...

In 1896 wordt door dhr. W.J. Tiessink op ‘het
Paalder’ een boterfabriek (de Lijster) geopend.
Hoewel de fabriek voorlopig met handkracht zal
worden aangedreven, wordt alles zo ingericht dat
op den duur met een petroleummotor gewerkt
kan worden. In 1908 wordt de fabriek weer
gesloten.
Na sluiting van de fabriek wonen er Hendrik Jan
Boeijink (geb.1880 Klompenmaker) en Harmina
Esseldina Arendsen. geb.1891.

In 1925 komend van Zelhem Jurrien Willemsen
(geb. 1866, Rheden) tuinbaas op het Onland
en Hendrika Johanna Hoefnagel (geb. 1865 in
Capelle NB). Dan komen in 1935 van Vorden Dirk

zijn huwelijk in de Bosheurne was gaan wonen,
een coöperatie van boeren in de Bosheurne ook
een handwerk-roomboterfabriekje.
Deze fabriek ging in 1907 over op stoom (De
heer Sickesz had Harkink het advies gegeven om
zich in de boterfabriek in Eefde te bekwamen in
het boter maken). Toen de boterfabriek nog in
bedrijf was, woonde er de familie Kerkwijk al.
In 1942/43 werd de verwerking van de melk,
i.v.m. schaarste, overgenomen door de melkfabriek in Lochem van zowel de fabriek in de
Bosheurne als de Cloese. De Bosheurne werd
daarmee gesloten. De leden sloten zich aan bij de

Steenblik (geb. 1861) en Esseline Eggink (geb.
1865). Vervolgens hun zoon Gerrit Steenblik
(geb.1893) met Janna Breukers (geb.1894) en hun
dochter Janna Steenblik met Gerrit Jan Klein
Nulent. In 1988 zijn er Brian Todd uit Schotland,
gehuwd met Hendrika Jessina Dekker komen
wonen. De huidige bewoners zijn Bernard
Hengeveld (geb.1951) en gehuwd met Christina
Gerda Boon (geb. 1953). Zij hebben het huis in
1992 gekocht.

boterfabrieken van Ruurlo of Borculo. Na de oorlog werd de boterproductie op de Cloese hervat.
Na de sluiting van boterfabriek de Bosheurne
hebben er gewoond: familie Volmer, familie
Dekker en na hen Albert Kors met zijn vrouw
Trijntje van Dijk. Hun zoon Harm Kors en zijn
vrouw Jannetje Harterman woonden er vervolgens. Daarna hebben de familie Postma-van
Meeteren het huis gekocht en zij zijn de huidige
bewoners.

Plattegrond van de twee door Sickesz gebouwde
handkrachtfabriekjes bij het landgoed ‘de Cloese’ en
te Barchem.
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VOORMALIGE BOTERFABRIEK DE BOSHEURNE
JACHTSCHUT
Borculoseweg 34

...

In 1902 stichtte, onder leiding van de voormalige
botermaker van de Cloese, dhr A.J. Harkink, die na
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