
Uit de geschiedenis van de Roomboterfabriek 
'De Vooruitgang' te Woudenberg 1897 -1986 

De heer J.B. de Beaufort, burgemeester 
van Woudenberg, was de initiatiefnemer 
en oprichter van de N.V. Roomboter
fabriek 'De Vooruitgang' te Woudenberg. 
Van 1897 tot 1900 exploiteerde hij het 
bedrijf voor eigen rekening. Van 1 januari 
1900 tot aan zijn overlijden op 5 juli 1924 
was hij voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. 

Hoofdstuk 1 (1897-1900) 
Dat de ioop der dingen ook in de agrari
sche wereld niet altijd wordt bepaald 
door de boeren zelf, kan men onder an
dere ontdekken bij het lezen van een 
chronologische opsomming van feiten, in 
1967 geschreven door de heer H.J. 
Reussink die op 10 augustus 1931 in 
dienst trad van de N.V. Roomboterfabriek 
'De Vooruitgang' en per 1 juli 1947 de 
eerste directeur in diens functie opvolg
de. 
Duidelijk is daarbij op bescheiden wijze 
gebruik gemaakt van verhalen van men
sen van het eerste uur en van de uitge
breide notulenboeken van de Raad van 
Commissarissen van de N.V, het zorg
vuldig bijgehouden memoriaal van de 
eerste eigenaar van de Roomboter
fabriek, de heer Johannes Bernardus de 
Beaufort, bewaarde documenten, zoais 
akte van oprichting, aandelen en histori
sche overzichten. 

Geen initiatief van de boeren 
Het waren de boeren niet, die de start 
gaven aan het bedrijf dat gedurende bij
na negentig jaar mede het gezicht van 
Woudenberg bepaalde. De toenmalige 
burgemeester van Woudenberg, de heer 
De Beaufort, die in 1896 tijdens een 
jachtpartij in de omgeving van 
Winterswijk in gesprek kwam met vee
houders, die hem deelgenoot maakten 
van het voor hen belangrijke feit, dat ze 

hun melk voortaan leverden aan de in 
dat jaar opgerichte coöperatieve zuivel
fabriek, waardoor ze een betere prijs 
voor hun melk kregen, dan wanneer ze 
die melk op hun eigen bedrijf zouden 
verwerken. 

Wel het belang van de boeren 
De heer De Beaufort, zelf voorzitter van 
het Utrechts Genootschap voor Land
bouw en Kruidkunde, het latere Utrechts 
Landbouw Genootschap, was uiteraard 
geïnteresseerd in het boerenbedrijf in 
zijn eigen omgeving en zag voor een zui
velfabriek ook in Woudenberg wel een 
mogelijkheid. 
Zoals in vele streken van ons land was 
het ook in deze gemeente gewoonte om 
de melk op de eigen boerderij te verwer
ken tot boter en de verkregen ondermelk 
en karnemelk te bestemmen voor vee
voeder. De melk werd gekarnd en de ge
produceerde boter werd vervolgens in 
kluiten of potten verkocht. De ene boer 
of boerin had een vaste klantenkring in 
de stad, die eens in de week werd be
zocht; anderen verkochten hun Produk
ten op de markten in Amersfoort en 
Utrecht aan opkopers. De kwaliteit van 
de boter liep sterk uiteen. Weliswaar 
werd op alle boerderijen de melk aange-
zuurd, maar elk deed dat op eigen wijze 
en van een constante kwaliteit was geen 
sprake. 

Natuurlijk bracht de aflevering ook de 
nodige problemen. Fietsen waren er nog 
nauwelijks en menige boer of boerin leg
de de weg naar de stad lopend af. Meer 
bevoorrechten maakten gebruik van een 
paard en wagen. 

Gewaagd initiatief van de heer De 
Beaufort 
Toen burgemeester De Beaufort voor
zichtig zijn plannen om tot oprichting van 
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een boterfabriek over te gaan besprak 
met de boeren, toonden zij zich bepaald 
niet meteen enthousiast om zo'n grote 
stap te maken. Met de bedoeling om de 
boeren de tijd te gunnen om aan het be
staan van een boterfabriek te wennen, 
besloot hij om voor eigen rekening de fa
briek te beginnen. Zijn overtuiging daar
bij was dat, als eenmaal de fabriek zijn 
bestaansrecht zou bewijzen, hij het ge
heel aan een coöperatie van veehouders 
zou kunnen overdragen. 
Het bedrijf werd gebouwd op een daar
toe aangekocht perceel "heidegrond en 
houtwal", waarvan de juiste oppervlakte 
door een landmeter van het Kadaster te 
Amersfoort werd vastgesteld. 
De heer De Beaufort kocht de grond van 
landbouwer Jacob ter Maaten en van ka
stelein Arie Schimmel, beiden wonende 
te Woudenberg. De koopakte werd op
gemaakt door notaris Henricus Anton 
Nicolaas van Warmelo te Woudenberg. 
Eerder had op het gekochte perceel eni
ge tijd een aantal barakken gestaan voor 
huisvesting van mensen, die leden aan 
besmettelijke ziekten. 
Na aankoop liet de heer De Beaufort op 
dit terein een eenvoudig gebouwtje zet
ten, waarin met de verwerking van melk 
kon worden begonnen. Hij liet zich daar
bij adviseren door de in 1896 benoemde 
zuivelconsulent , de heer G.J. Zwierstra. 
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Benoeming directeur 
Op advies van deze zuivelconsulent 
werd de heer J. Douma, die in Friesland 
assistent was aan een zuivelfabriek, aan
getrokken als directeur. Geboren op 8 
december 1874 in de gemeente 
Opsterland, voelde hij er op 22-jarige 
leeftijd best voor om in Woudenberg te 
gaan optreden als directeur van de nieu
we fabriek van de Woudenbergse burge
meester op een salaris van ƒ 600,- per 
jaar plus een aandeel in de winst. 
De heer Douma was bereid en in staat 
om voorlopig zelf flink de handen uit de 
mouwen te steken. Het aangetrokken 
personeel kon niet meteen bogen op 
vakbekwaamheid en had voordien mees
tal op de boerderij gewerkt. De directeur 
was wel een vakman en werkte zelf mee 
aan de met de hand bediende karn en 
centrifuges, waardoor hij zijn kennis wist 
over te dragen aan zijn medewerkers. 

Memoriaal (kasboek) 
De eerste posten van het aangelegde 
memoriaal zijn beslist de moeite waard 
om te worden vermeld. De openings-
post, gedateerd 15 juni 1897, luidt: 

Ontvangen van J.B. de Beaufort voor 
kasgeld f 25,00 
Betaald voor Kantoor
behoeften, handdoeken, 
vracht voor zout, vaatjes, 
fornuis, papier, naaien van 
handdoeken, vracht voor 
papier, voor zeep, soda, 
zout, postzegels, touw, 
boenders, dweilen, telegram, 
zout aan U. Mesdag (rek. 
4 juni) opleggers aan la Riviëre, 
telegram Pijtteren, v.d. Ploeg, 
vracht voor melkemmer, pijpen, 
voor peteroleum, geldzak
jes, poetspomade en fooi aan 
monteur ƒ 24,28 

Het saldo was op 1 juli dus nog slechts 
ƒ 0,72. zodat de volgende post in het 
memoriaal wel moet zijn: 
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Plattegrond van de in 1897 door de heer J.B. de Beaufort gebouwde roomboterfabnek 
aan de Stationsweg. De boter werd met handkracht en zonder het gebruik van machi
nes gemaakt. 
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BESTEK EX VOORWAARDEN, 
waarnaar door den heer J. B. DE 
BEAUFORT te Woudenberg, in het 
openbaar zal worden aanbesteed, het 
transport ran de zoete melk van af de 
boerderijen der melt: leverende vee
houders, naar de boterfabriek nabij 
liet station Woudenberg en tiet terug
brengen ran de ontroovide melk aan' 
de reet/ouders. 

Artikel 1. 

Het vervoer moet plaats hebben tweemaal per dag; 
'ii wel op zoodanige tijdstippen, dat de ochtend-
melk des morgens tusschon 6 en 7 uur aan de fa
briek is, on de avondmelk des avonds tusschen i> 
en 7 uur. Alleen des Zondags heeft dit vervoer 
niet plaats. Op feestdagen wel. Voorts zal het 
vervoer geschieden in bussen , van wege de fabriek 
aan de veehouders in huur uitgegeven , en op een 
voertuig op veeren , terwijl de aannemer verplicht 
zal zijn , om telkens nadat hij de melk op de fabriek 
heeft gebracht, aldaar te wachten op de ondermelk , 
'lie hij alsdan bij de leveranciers terugbrengen moet. 

Artikel 2 

De aanbesteding heeft plaats in drie afzonderlijke 
perceelcii, zooals hieronder nader is omschreven, en 
ten behoeve van de, bij elk perceel opgegeven vee
houders, als: 

Perceel Een , voor de buurtschappen Voskuilen , 

1 juli. Ontv. van J.B. de 
Beaufort voor kasgeld f 60, 

Op dezelfde datum staan ook de eerste 
verkopen genoemd en wel: 

Van A. Schimmel voor 1 K° 
boter f 1,20 
Van Lagemaat voor 1 K.G. f 1.20 
Van A. Schimmel voor 
30L.K.m. f 0.60 
Van W. v.d. Wetering voor 
25 L. K.m. ƒ 0.625 
Van T. van Daatselaar voor 
80 L K.m. f 1.80 
Voor karnemelk (handverk) f 0,925 

Van A. Schimmel voor 
100 L K.m. 
Voor karnemelk 
(handverkoop.) 

f 2,00 

f 0,625 

In de volgende aantekeningen van het 
memoriaal herhalen zich de namen van 
de eerste dag, maar er beginnen ook 
steeds meer andere namen tot de rela
tiekring van de jonge onderneming te 
behoren als afnemer of als leverancier. 
Zo betaalde men aan W. Eekhof en Zoon 
voor geleverde tabellen ƒ 0,53, terwijl H. 
van Ravenhorst een goede afnemer van 
karnemelk bleek te zijn, zowel op werk
dagen als op zondagen. 
Namen als G. Hartog, J. van Asselt, 
H.D.A. Hasselman, V.d. Bent, Kroes (de 
bakker?), C. Verkerk en M. Dalhoud wor
den genoemd, naast die van Cohen en 
Co., die per spoor een zending ontving 
van 12/6 vaten boter van in totaal 306 
kilo en mevrouw De Beaufort, die vijf kilo 
boter en vijf liter karnemelk ontving, zon
der dat deze beide laatste leveranties in 
het memoriaal geboekt werden. 
Tot hen, die bijdroegen aan de inkom
sten van de fabriek, behoorden ook nota
ris H.A.N, van Warmelo en mevrouw 
Pells-Rijcken. De bedragen werden in 
het memoriaal wél genoemd, maar in de 
kolom ontvangsten niet geboekt. 
Het memoriaal verder doorbladerend, 
blijkt duidelijk de vrij snel groeiende be
langstelling van de boeren in de omge
ving voor de fabriek, terwijl het aantal 
werkzaamheden aan de fabriek steeds 
verder uitbreidde. Men maakte daarbij 
gebruik van plaatselijke vaklieden, vooral 
van smeden en loodgieters. Voor het ver
voer werden zowel plaatselijke bode
diensten ais de spoorwegen ingescha
keld. 

De boter werd verkocht voor ƒ 1,20 per 
kilo en de karnemelk voor ongeveer twee 
cent per liter. De door de fabriek niet ge
bruikte ondermelk maakte 85 % uit van 
de geleverde melk. De ondermelk ging 
gratis terug naar de boerderij. 
De melk werd betaald naar het vetgehal-
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te, waarin grote verschillen voorkwamen. 
Vetgehalten van 2 % en 2 1/2 % behoor
den zeker niet tot de uitzonderingen. In 
die eerste tijd ontving de boer ƒ 2,81 
voor honderd liter melk. 

De eerste afnemer 
De eerste afnemer van boter was Arie 
Schimmel, eigenaar van Hotel Schimmel, 
waar de jonge directeur Douma in pensi
on was. 

De eerste medewerkers 
De eerste medewerkers in de fabriek 
ontvingen op 5 juli 1897 hun eerste loon: 
G. Hertog ontving voor anderhalve week 
werken een bedrag van ƒ 7,50. J. van 
Asselt kreeg ƒ 4,- voor een week arbeid 
en J. Daatselaar moest het voor ƒ 3,50 
per week doen. 
Ongetwijfeld brachten veel boeren 
meestal zelf hun bussen met meik naar 
de fabriek, maar toch werd er op 7 juli 
1897 ook rijgeld betaald aan J. 
Termaaten. Er staat niet bij over welke 
periode, maar op 17 juli ontving hij 
ƒ 7,50 rijgeld. Uit het memoriaal blijkt, 
dat er op 7 juli 1897 een vierde arbeider 
was aangetrokken op een weekloon van 
ƒ 5,50. 
Op 31 juli 1897 - dus na anderhalve 
maand draaien van de fabriek - werd de 
personeelsstand opgemaakt: 

Jacob van Asselt, geboren 20 januari 
1881 ƒ 4,- per week 
Bart Daatselaar, geboortedatum onbe
kend ƒ 6,- per week 
Evert v.d. Lagemaat, geboren 25 mei 
1871 ƒ 5,- per week 
Evert van Maaren, geboren 26 juli 1867 

ƒ 5,- per week 
J. Douma, geboren 8 december 1874 

ƒ 50,- per maand 

als zelfstandigen voor hun werkzaamhe
den werden beloond. Naast melkrijder J. 
Termaaten wordt als tweede persoon ene 
Van Dam genoemd. De naam Van Dam 
komt ook voor bij de verantwoording van 
kosten van andere transporten en bood
schappen. 

Moeilijke beginperiode 
Het op gang brengen van de fabriek 
bleek voor de jonge directeur en zijn me
dewerkers bepaald geen sinecure en 
vooral in de beginperiode moest de heer 
De Beaufort nogal eens bijspringen om 
het kasgeld op een zodanig niveau te 
houden, dat in ieder geval de boeren 
hun melkgeld kregen en dat de lonen 
van het personeel en de vergoeding voor 
de melkrijders konden worden uitbe
taald. 
Na de stortingen van de heer De 
Beaufort, gevolgd door de genoemde 
betalingen, worden de saldi nauwelijks 
positief, ondanks de verkoop van boter, 
room en karnemelk. 
Op 13 augustus 1897 lezen we in het 
memoriaal: 

In een bijeenkomst op heden is door de 
heer J.B. de Beaufort in overleg met de 
heer G.J. Swierstra en den directeur be
sloten de oprichtings-kosten der fabriek 
vast te stellen als volgt: 
Bouwterrein f 950,00 
Gebouw 3.550,00 
Mach. Inventaris 1.153,83 
Transportkannen 320,20 

5.974,03 
21,29 Nog voor Mach. Inventaris 

f 5.995.32 
alzoo een totaalbedrag van: vijfduizend 
negenhonderd vijf en negentig gulden 
twee en dertig cents. 

Melkrijders 
Uit de opsomming van de medewerkers 
kan worden afgeleid, dat de melkrijders 
niet tot het personeel behoorden, maar 

J.B. de Beaufort 
J. Swierstra, zuivelconsulent 
J. Douma, directeur 
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In 1898 - een jaar nadat het bedrijf in werking was gesteld - zag het domein van de 
heer J.B. de Beaufort en van de directeur J. Douma er uit zoals deze foto aangeeft. 

Uiteraard was de groei van het aantal 
melkleveranciers niet meteen explosief. 
Men keek vrij lang de kat uit de boom. 
Wel worden er in de administratie inmid
dels namen genoemd van melkleveran
ciers uit Scherpenzeel en Renswoude. 
Van de leveranties van de veehouders 
werden melkrekeningen bijgehouden, 
waardoor een overzicht werd verkregen 
van de totale hoeveelheid aangevoerde 
melk, het rijgeld, de bussenhuur en de 
bruto- en netto-opbrengst van de melk. 
Uit melkrekeningen en uit de zorgvuldig 
bijgehouden boekhouding blijkt de ge
stadige, ofschoon niet bepaald snelle 
groei van de te verwerken melkplas. 

Bediening machines 
Oorspronkelijk werden de machines in 
de fabriek met handkracht bediend 

maar in het eerste produktiejaar deelde 
de heer De Beaufort het College van 
Burgemeester en Wethouders der ge
meente Woudenberg mede, dat hij het 
voornemen had in de fabriek een stoom
machine te plaatsen voor het aandrijven 
van een boterbereidingsmachine. Door 
het in gebruik nemen van een stoomma
chine moest er een schoorsteen worden 
gebouwd. 

Contracten met veehouders 
Met de melkveehouders, die hun melk 
aan 'De Vooruitgang' gingen leveren, 
werden contracten afgesloten. In deze 
overeenkomsten werden nauwkeurig de 
kwaliteitseisen opgesomd, waaraan de 
te leveren melk moest voldoen. 
De tekst luidde: 
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Ingericht voor het gebruik van een stoommachine. 
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Rond 1899 valt duidelijk te constateren dat de fabriek een schoorsteen heeft gekregen 
en er mechanisch wordt gewerkt met een stoommachine. 

De ondergeteekende JOHANNES BERNARDUS DE BEAUFORT, 
eigenaar van de fabriek De Vooruitgang' te Woudenberg en wonende aldaar, en 

veehouder, wonende te , zijn bij onderteekening dezer 
het navolgende overeengekomen. 
De tweede contractant verbindt zich van af den tot den 

, de Zondagen uitgezonderd, al de voor de zuivelbe-
reiding volkomen bruikbare koemelk, welke hij uit zijn bedrijf missen kan, versch, zui
ver en onvervalscht te zullen leveren aan die fabriek, en zulks op uren, door den 
Directeur der fabriek te bepalen. Het vervoer moet plaats hebben in metalen bussen, 
die hem van wege de fabriek worden verstrekt, en waarvoor per week, en per bus, 
ééne cent huur wordt berekend Deze bussen moeten door hem in voldoende staat 
worden gehouden, en, na elk gebruik, zorgvuldig gereinigd en op eene koele en fris-
sche plaats bewaard worden. 
Zij worden voor eiken leverancier van een doorlopend nommer voorzien. 
De melk moet tijdens het metken, des zomers, zoveel mogelijk in de schaduw ge
plaatst, en, gedurende den staltijd, zoo spoedig doenlijk uit den stal verwijderd wor
den. 
Het is voorts verboden melk te leveren: 
a. van zieke koeien; 
b. van koeien, die binnen 30 dagen kalven moeten; 
c. van koeien, die korter dan 5 dagen afgekalfd zijn. 
Zuur geworden melk, en melk, die naar het oordeel van den Directeur, wegens onzin
delijkheid, of om welke reden ook, ter verwerking ongeschikt is, wordt teruggezonden 
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met eene schriftelijke kennisgeving van den Directeur, waarin de oorzaak der terug
zending vermeld wordt. 
De leverancier, die de melk vóór de aflevering ontroomt of afschept, of met water ver
mengt, of op eenige andere wijze vervalscht, of in waarde vermindert, zal eene boete 
belopen van f3.- ten bate der fabriek, behoudens strafvervolging overeenkomstig de 
Wet. 
De eerste contractant verbindt zich, bij onderteekenmg dezer, om de melk op de over
eengekomen voorwaarden te zullen blijven ontvangen, zoolang deze overeenkomst 
loopt. De hoeveelheid der geleverde melk zal, bij elke levering, door, of van wege den 
Directeur afzonderlijk worden opgemeten. 
Deze geeft daarvan aan den brenger een bewijs van cntvanst af, houdende den da
tum, het nummer van den leverancier en het aantal door hem geleverde liters. Dit be
wijs zal geldende zijn. 
Indien de leverancier zelf zijne melk niet aan de fabriek brengt, wordt het rijloon daar
van door den Directeur, bij de uitbetaling per liter, gekort, overeenkomstig de met den 
voerman gemaakte voorwaarden. 
Dit rijloon wordt aan den voerman door den Directeur uitbetaald. 
De uitbetaling der melk heeft ongeveer aan het einde van elke maand plaats na geda
ne bekendmaking, en wel per liter, naar den prijs, die, na aftrek der exploitatiekosten, 
redelijkerwijze kan besteed worden, en wel naar het vetgehalte; tot welke einde de 
melk minstens twee malen per week onderzocht wordt. 
De leverancier ontvangt bij elke levering minstens 80 % ondermelk gratis terug. 
Voorts is door contractanten voor zooveel noodig overeengekomen, dat dit contract 
ontbonden zal zijn door den dood van een der contractanten, en dat indien van dit 
contract in rechten moet worden gebruik gemaakt, de kosten van zegel, registratie en 
boeten, door beide contractanten elk voor de helft zullen moeten worden gedragen. 

Naamloze Vennootschap 
Op 14 november 1899 werd de oprich
tingsakte van de N.V. Roomboterfabriek 
'De Vooruitgang' gepasseerd voor nota
ris H.A.N., van Warmelo. De steeds stij
gende omzetten van het bedrijf hadden 
de heer De Beaufort doen omzien naar 
een andere bedrijfsvorm dan de tot dat 
moment door hem gevoerde eigen ex
ploitatie. Aangezien de veehouders de 
fabriek niet in coöperatief verband wil
den exploiteren, werd de vorm gekozen 
van een naamloze vennootschap. 

voor een totaalbedrag van ƒ 6.000,-, ge
splitst in een stenen gebouw voor 
ƒ 5.000,- en een houten bijgebouw voor 
ƒ 1.000,-. 

Brandverzekering 
De waardebepaling van de eigendom
men is op te maken uit de verzekering 
tegen brandschade bij de Onderlinge 
Brandwaarborg- Maatschappij. Het ste
nen gebouw en de bij de fabriek beho
rende houten schuur werden verzekerd 
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NAAIWLOOZE VCNNOOTsdlAP 

Roombotepfabriek „De Vooruitgang", 
g e v e s t i g d t e W O U D E N B E R G , 

Provincie UTRECHT. 

ÜOEDÜEKËURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OCTOBER 1899, No. 29. OPGERICHT 
J^» BIJ AKTE DEN 14den NOVEMBER 1899 VOOR DEN NOTARIS H. A. N. VAN WARMELO 

TE WOUDENBERÛ VERLEDEN. [ 
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D E ^ A A D VAN COMMISSARISSEN. 

Voorzitter. 
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HIERBIJ AFÖEGEVEN 10 DiVIDENDBEWIj/EN EN TALON. 

Secretaris. 

TYP. EN LITH. J. II. DE BO'SSY, AMST. 
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