
Hoofdstuk VII (1962-1968) 

1962 

Samenwerking met buurtbedrijven 
Het in 1961 gevraagde deskundig rapport 
over samenwerking met andere fabrieken 
werd in de vergadering van de Commis
sarissen van 5 februari 1962 behandeld. 
Dit rapport gaf aan dat een fusie met 
andere fabrieken de voorkeur verdiende. 
Tot zo'n ingrijpende maatregel voelden de 
Commissarissen zich niet aangetrokken. 
Gelet op de geest van de tijd en de 
komende samenwerking in Europees ver
band vond men het niet goed als alleen
staand bedrijf verder te werken. Men wilde 
wel samenwerking zoeken maar men zag 
een fusie met een ander bedrijf niet in het 
belang van de melkleveranciers. De fa
briek in Woudenberg was gericht op het 
bevorderen van de boerenbelangen, terwijl 
bij de partners de belangen van de melk-
slijters prevaleerden. In de vergadering 
van 12 maart 1962 werd het rapport door 
de samensteller toegelicht. Deze kwam tot 
de slotsom dat een fusie met de fabriek 
'Amersfortia' te Amersfoort zeker niet was 
aan te bevelen. Hij dacht meer aan een 
samenwerking met de fabriek in Leersum. 

Boterinpakmachine 
De directeur stelde voor een gebruikte 
boter-inpakmachine aan te schaffen, waar
in zachte boter kon worden verpakt direct 
nadat ze was gekarnd. Deze machine 
werd aangeboden voor een prijs van 
ƒ 16.000,-. 
De Commissarissen hadden geen bezwa
ren. 

Bijdrage voor het Verenigingsgebouw 
De directeur had een verzoek ontvangen 
van de burgemeester van Woudenberg om 
een bijdrage beschikbaar te stellen voor 
een te stichten Verenigingsgebouw. Dit 
verzoek werd door de Commissarissen 
gunstig ontvangen en besloten werd een 
bedrag van ƒ 250,- toe te zeggen. 

Jaarcijfers over 1961 
De boeren kregen weer een nabetaling 
van ƒ 2,05 per 100 kg geleverde melk. De 
winst over 1961 was lager dan in voor
gaande jaren en bedroeg slechts 
ƒ 37.963,72. In de loop van het jaar 1961 
was het aandelenkapitaal verhoogd met 
ƒ 150.000,- tot ƒ 400.000,-. Op 24 augus
tus 1961 had de directeur er reeds op 
gewezen dat de bedrijfsresultaten lager 
zouden komen te liggen omdat lang niet 
alle aangevoerde melk kon worden ver
werkt. Er moest melk worden doorver
kocht. De opbrengst was bij verkoop veel 
minder dan wanneer de melk in de fabriek 
zou worden verwerkt. 

Overlijden commissaris 
Op 29 augustus 1962 overleed de com
missaris en oud-voorzitter de heer Jhr. 
Mr.J.K.H. de Beaufort te Leusden, die de 
zaken van de fabriek meer dan 30 jaar met 
volle toewijding had behartigd. In de ver
gadering van de Raad van Commissaris
sen van 12 oktober 1962 werd zijn overlij
den herdacht. 

Nieuwe stoomketel 
De stoomketel van de fabriek, die ruim 50 
jaar oud was, vertoonde minder gunstige 
stookresultaten. Er konden betere resulta
ten worden verkregen, maar dit ging met 
hoge kosten gepaard. Bovendien moest 
de ketel in 1963 worden ontmanteld en 
opnieuw beproefd, hetgeen weer hoge 
kosten met zich meebracht. Daarnaast 
was de stoomproductie aan de krappe 
kant. Het was dus wenselijk een nieuwe 
grotere stoomketel aan te schaffen. Het 
bureau 'Krachtwerktuigen' te Amersfoort 
adviseerde een 'Bronswerk' ketel aan te 
schaffen, die per uur 6.000 kg stoom kon 
produceren. De totale kosten, inclusief een 
automatische stookinrichting voor beide 
ketels en een zuiveringsinstallatie voor het 
voedingwater, werden begroot op 
ƒ 130.000,-. De nieuwe installatie bracht 
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De noordgevel van de fabriek na de grote verbouwing in 1958. Deze foto dateert uit het 
jaar 1964. 

belangrijke kostenbesparingen mee. Vol
gens de oude methode kon hoogstens een 
rendement van 75% worden bereikt, terwijl 
de nieuwe installatie werd gegarandeerd 
op 85%. Bovendien gaf de nieuwe auto
matische stookinstallatie een belangrijke 
besparing op personeelskosten. 
Besloten werd tot aanschaffing over te 
gaan. 

Nog meer geld nodig 
De roompasteur was te klein en moest 
worden uitgebreid. De kosten bedroegen 
ƒ 9.000,-. De aanschaffing van een 
bestelwagen vorderde een bedrag van 
ƒ 5.700,-, terwijl de vervanging van de 
koelmachine ƒ 10.000,- ging kosten. 

Salaris van de directeur 
Aan de hand van ontvangen overzichten 
stelde de Raad van Commissarissen het 
salaris van de directeur vast op ƒ 14.000,-
per jaar, plus een tantième volgens de sta
tuten. Indien de tantième beneden de 
ƒ 6000,- kwam te liggen, dan werd het 
salaris op een dermate bedrag vastgesteld 

dat minimaal ƒ 20.000,- per jaar werd 
bereikt. De directeur kon met deze rege
ling volledig akkoord gaan. 

1963 

Wijziging in Raad van Commissarissen 
Mej. A.A. de Beaufort bedankte als gevolg 
van haar hoge leeftijd voor de functie van 
commissaris. Op 22 februari 1963 werd 
afscheid van haar genomen. De voorzitter 
dankte haar voor de grote belangstelling, 
die ze altijd voor de gang van zaken in de 
fabriek had getoond. In de 33 jaar dat ze 
commissaris was geweest, had ze maar 
weinig vergaderingen gemist. In de vaca
ture van de overleden commissaris 
Jhr.Mr.J.K.H. de Beaufort moest ook nog 
worden voorzien. In de vacatures werden 
benoemd de heren Jhr.Mr. A.J. de Beaufort 
te Markelo en J. van Ginkel te Scherpen-
zeel van de boerderij 'de Polle'. 

Overname melkinrichting in Leersum 
Teneinde te voorkomen dat andere bedrij
ven hun invloed konden gaan uitoefenen in 
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het zuidoostelijk gebied van Utrecht, kwa
men de Roomboterfabriek !De Vooruit
gang' en de Melkinrichting 'Amersfortia' 
met de eigenaar van de melkinrichting te 
Leersum, de heer W. Kooy, overeen de 
zaak in Leersum als een naamloze ven
nootschap door de drie deelnemers verder 
te drijven, ieder voor een derde deel. Dat 
betekende per deelnemer ƒ 40.000,- aan
delen en een lening van ƒ 120.000,-. De 
lening werd verstrekt door de Coöpera
tieve Melk Centrale (C.M.C.) in Den Haag. 

Beslaglegging op meikgeiden 
Er waren veehouders, die hun verplichtin
gen aan het Landbouwschap niet nakwa
men. Deze veehouders wilden de verplich
te heffing niet betalen. Het Landbouw
schap trachtte via de beslaglegging op 
meikgeiden de bijdragen te innen. De 
fabrieken kregen moeilijkheden met hun 
melkleveranciers. Verschillende fabrieken 
op de Veluwe hadden besloten onder druk 
van de boeren niet mee te werken aan 
deze beslaglegging. Ze handelden daar
mede in strijd met de wet. Het was niet de 
bedoeling een standpunt vóór of tegen het 
Landbouwschap in te nemen, maar het 
ging uitsluitend op de manier waarop de 
invordering plaats vond. De directeur 
kreeg machtiging van de Raad van 
Commissarissen om één lijn te trekken met 
de andere fabrieken, terwijl er besprekin
gen plaats moesten vinden met het 
Ministerie van Landbouw om een oplos
sing voor deze kwestie te zoeken. 

Fusieplannen 
Regelmatig vonden er besprekingen 
plaats met bedrijven in Utrecht, Amers
foort, Zeist en Veenendaal. De Raad van 
Commissarissen bleef huiverig ten aanzien 
van fusies. Het standpunt werd ingenomen 
dat medewerking werd verleend om uitslui
tend mee te doen aan een samenwerking 
voor de consumptie melkafdeling en de 
verder ontwikkeling af te wachten. De 
fabriek in Zeist stelde als voorwaarde dat 
de Roomboterfabriek 'De Vooruitgang' vol
ledig moest meedoen aan de fusie. En zo 

bleef de fabriek in Woudenberg nog enke
le jaren zelfstandig. 

Bouwplannen voor een loods 
Besloten werd voor een bedrag van 
ƒ 40.000,- een nieuwe loods op het terrein 
te bouwen. De architect had een praktisch 
plan ingediend waarmede de Raad van 
Commissarissen zich kon verenigen. 

Jaarverslag 1962 
De veehouders kregen weer een nabe
taling van ƒ 2,05 per 100 kg geleverde 
melk, overeenkomende met een bedrag 
van ƒ 847.000,-. Uiteindelijk viel er een 
winst van ƒ 77.872,70 te verdelen. 
- Dividend 6% van ƒ 400.000,- ƒ 24.000,00 
- Reservering reparatiefonds ƒ 5.000,00 
- Tantième voor de directeur ƒ 5.921,79 
- Afschrijving machines en 

gereedschappen ƒ 42.950,91 
De hoeveelheid geleverde melk heeft de 
41 miljoen kg overschreden. De miljoenste 
kg boter, die in 1961 voor het eerst in de 
geschiedenis van de fabriek werd behaald 
op 21 september, werd in 1962 reeds op 
18 september geproduceerd. Ter gelegen
heid van de overschrijding van de miljoen 
kg boter per jaar in 1961 kreeg het perso
neel een pakje boter van een kg aangebo
den. 

1964 

Besluit tot verkoop fabriek in 
Renswoude 
Op 13 februari 1964 deelde de directeur 
aan de Commissarissen mede, dat de 
melkbussenwasmachine in de fabriek te 
Renswoude binnen afzienbare tijd moest 
worden vervangen. Bij aanschaffing van 
een nieuwe machine zou de plaatsruimte 
aldaar te klein zijn. Het leek daarom beter 
de fabriek in Renswoude, die alleen nog 
maar dienst deed voor melkontvangst, te 
sluiten. De melk werd al enkele jaren niet 
meer in de fabriek in Renswoude verwerkt. 
Na ontvangst werd de melk naar de 
fabriek in Woudenberg gebracht en daar 
in productie genomen. De directeur was er 
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voorstander van om alle melk rechtstreeks 
naar de fabriek in Woudenberg te brengen 
en daar een tweede melkontvangst te 
maken in de oude caseïne-afdeling, die 
alleen 's zomers in gebruik was voor melk
poederopslagplaats. Dit was de goed
koopste oplossing. De melkbussenwasma-
chine met bijbehorende kosten werden 
begroot op ƒ 90.000,-. Omdat de electrici-
teitsaanvoer onvoldoende was, kwamen er 
nogal wat extra kosten bij. Op 17 april 
1964 viel de beslissing om alle melkaan-
voer naar de fabriek in Woudenberg te 
doen plaats vinden, zodat de sterk verou
derde fabriek 'De Volharding' in Renswou-
de kon worden verkocht. 

Opnieuw geen fabricage van kaas 
Commissaris Van Beuningen had contac
ten gelegd met een groot Frans consorti
um over de verkoop van kaas en dat uit
zag naar een samenwerking met een 
Nederlandse zuivelfabriek voor de produc
tie van speciaal-artikelen. Een vertegen
woordiging van dat consortium had met de 
directeur gesproken en de fabriek bezich
tigd. De Raad van Commissarissen stond 
niet te juichen. Er moesten grote investe
ringen worden gedaan. Het consortium 
moest de plannen maar eens schriftelijk 
kenbaar maken. Daarna kon worden nage
gaan of hierin voor de fabriek en de vee
houders flinke voordelen waren te behalen. 
Er werd later besloten de productie van 
kaas niet ter hand te nemen. 

Jaarverslag 1963 
De veehouders kregen weer een nabe
taling uitgekeerd van ƒ 2.15 per 100 kg 
geleverde melk. Een berekening van 
ƒ 2,20 per 100 kg toonde aan dat er verlie
zen zouden ontstaan. Er was een netto 
winst van ƒ 51.476,22. 
Dit bedrag werd als volgt verdeeld: 
- Dividend 6% van ƒ 400.000,-

ƒ 24.000,00 
- Reparatiefonds ƒ 5.000,00 
- Tantième aan de directeur ƒ 3.731,65 
- Afschrijving op machines 

en gereedschappen ƒ 18.744,57 

De melkaanvoer lag wat lager dan in 1962 
als gevolg van het koude voorjaar en de 
natte zomerperiode. De gefabriceerde pro
ducten werden vlot verkocht. 

Wijze van uitbetaling aan 
melkleveranciers 
Een melkleverancier had volgens zijn 
medeling een bedrag van ƒ 600,— te wei
nig aan melkgeld ontvangen. Dit bedrag 
was op de een of andere manier zoekge
raakt. Besloten werd dit bedrag te vergoe
den. Uitbetaling in contante gelden en het 
bezorgen daarvan bij de melkleveranciers 
gaf risico's. Besloten werd er bij de vee
houders op aan te dringen betalingen van 
melkgeld zoveel mogelijk over de bank te 
doen plaatsvinden omdat dit een belangrij
ke werk- en risicobesparing voor de 
fabriek zou geven. 

Salaris van de directeur 
Het salaris van de directeur werd gebracht 
van ƒ 14.000,- naar ƒ 18.000,- en een mini
mum tantième van ƒ 5.000,- op jaarbasis. 

Subsidie Bedrijfsverzorgingsdienst 
De Bedrijfsverzorgingsdienst zorgde er
voor dat het veehoudersbedrijf bij afwezig
heid of ziekte van de boer toch kon blijven 
functioneren. De koeien werden in dat 
geval door de bedrijfsverzorger gemolken 
en in de winter gevoederd. Daarvoor 
moest worden betaald en om de kosten te 
drukken gaf de fabriek aan de Bedrijfsver
zorgingsdienst in oprichting te Leusden 
een subsidie van ƒ 10,- per veehouder, 

1965 

Personeelaangelegen heden 
De heren Joh. de Koning en P. Veldhuizen 
gingen per 1 maart 1965 met pensioen. 
Omdat beide heren respectievelijk bijna 57 
jaar en 50 jaar aan de fabriek waren ver
bonden, werd besloten om op 15 maart 
1965 een afscheidsreceptie te houden in 
Hotel Schimmel. Ze kregen een afscheids-
gratificatie van ƒ 10,- per dienstjaar. In de 
vergadering van de Raad van Commissa-
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De noordgevel van de fabriek. 

rissen van 5 november 1965 werd de heer 
M. Moesbergen, de oudste werknemer, die 
vanaf de eerste jaren van de oprichting 
van de fabriek in dienst kwam en sedert 
mei 1934 met pensioen was, herdacht. Hij 
overleed op 30 oktober 1965. 

Zuiveren van afvalwater 
Er was van Rijkswaterstaat bericht ontvan
gen dat er moest worden overgegaan tot 
het zuiveren van het afvalwater. De 
Rijkszuivel Agrarische Afvalwaterdienst 
ging adviezen uitbrengen over wat voor de 
fabriek de voordeligste methode zou zijn. 

Subsidie controlevereniging en 
sportvereniging 
- De fabriek in Woudenberg liep achter bij 

andere bedrijven zodat snel werd beslo
ten de subsidie aan de plaatselijke con
trolevereniging te verhogen tot ƒ 3,- per 
koe. 

- De sportvereniging te Woudenberg deed 
een verzoek om subsidie voor de aan

koop van spelmateriaal ter gelegenheid 
van de opening van het sportterrein. De 
sportvereniging kon ƒ 50,- incasseren. 

Bromfiets inruilen voor auto 
De stalcontroleur was de mening toege
daan dat hij zijn werk niet meer per brom
fiets kon doen en hij wilde daarom graag 
een auto van de fabriek hebben. Hij kon 
echter voor zijn bezoeken aan de veehou
ders over de bestelwagen van de fabriek 
beschikken. De controleur woonde in 
Stoutenburg en hij gebruikte z'n bromfiets 
ook voor vervoer van en naar huis. De 
bromfiets werd volledig door de fabriek 
vergoed. Besloten werd hem voor te stel
len dat hij voor z'n eigen vervoer moest 
blijven zorgen en daarvoor ƒ 1000,- ver
goeding zou ontvangen. Hij moest dan zelf 
maar beslissen of hij het per bromfiets 
wilde blijven doen dan wel zelf een auto 
ging aanschaffen. De stalcontroleur kon 
met deze regeling niet instemmen en nam 
ontslag. 
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Jaarverslag 1964 
De melkaanvoer was iets lager dan in 
1963. Dat was een gevolg van het koude 
voorjaar. De bedrijfsresultaten waren wat 
ongunstiger zodat de nabetaling aan de 
veehouders niet meer kon bedragen dan 
ƒ 1,60 per 100 kg meik. 
Het netto winst saldo bedroeg ƒ 44.733,67 
Dit bedrag werd als volgt verdeeld: 
- Reparatiefonds ƒ 5.000,00 
- Te betalen dividend 6% ƒ 24.000,00 
- Afschrijving machines en 

gereedschappen ƒ 13.788,03 
- Tantième directeur ƒ 1.945,64 

Nieuwe machines 
Er moest een nieuwe pasteur worden aan
geschaft voor ongeveer ƒ 30.000,-. Een 
nieuwe centrifuge kostte ongeveer 
ƒ 25.000,- en er moesten nieuwe leidingen 
worden aangelegd voor ƒ 20.000,-. De 
mogelijkheid was zeker niet uitgesloten dat 
de koelwatercapaciteit onvoldoende was. 
In de fabriek te Leersum was een boter-
vormmachine in gebruik, waarvoor onvol
doende werk was. De directeur kon deze 
machine overnemen voor ƒ 10.500,-. De 
machine was zeven jaar oud, in prima con
ditie en bruikbaar voor het verpakken van 
verse boter uit de karn. 
Bovendien kon deze machine ook dienst
baar worden gemaakt voor het verpakken 
van boter in aluminiumfolie. De oude 
vrachtwagen van 1954 was versleten en er 
werd een nieuwe Bedford-diesel aange
schaft voor ƒ 20.000,-, inclusief de op
bouw. 

De directeur kreeg machtiging om deze 
machines te bestellen. 

Overname meikieveranciers van andere 
bedrijven 
Er was een brief ontvangen van 11 vee
houders, die niet accoord waren gegaan 
met de fusie van melkfabrieken te Arnhem, 
Bennekom en Ede-Wageningen. Deze 
boeren wensten hun melk nu te leveren 
aan de Roomboterfabriek 'De Vooruit
gang'. Inmiddels was aan de veehouders 
meegedeeld dat de fabriek in Wouden

berg niet 'in troebel water wenste te v,ssen' 
en onder deze omstandigheden de melk 
niet wilde accepteren De boeren gingen 
met dit standpunt niet accoord. De direc
teur had inmiddels de desbetreffende 
fabriek, de 'Vecomi' te Arnhem, hierover 
ingelicht. De directie van 'Vecomi' drong 
aan om het eerste halfjaar geen leveran
ciers over te nemen. 
De Raad van Commissarissen moest een 
beslissing nemen. Uit de discussie bleek 
dat het gebruikelijk was, wanneer een vee
houder van fabriek wilde veranderen, dat 
de fabriek waaraan de veehouder leverde, 
werd gewaarschuwd, zodat men kon 
trachten die veehouder van gedachte te 
doen veranderen. Lukte dit niet dan kon 
zo'n veehouder vrij van fabriek verande
ren. De 'Vecomi' was gewaarschuwd maar 
stelde zich op het standpunt dat deze 
regeling in dit geval niet gold, omdat er 
een volledige reorganisatie gaande was. 
De Commissarissen waren van mening dat 
deze reorganisatie al lang bekend was en 
dat de melk van deze 11 veehouders niet 
kon worden geweigerd. De concurrentie 
was er klaar voor om de melk van deze 
boeren te ontvangen. De leveranciers van 
melk aan de fabriek in Woudenberg ston
den op het standpunt dat de boeren vrij 
van fabriek moesten kunnen veranderen, 
zodat bij niet-acceptatie van deze 11 vee
houders er wel eens een grote schadepost 
kon ontstaan wanneer er boeren door de 
houding van de fabriek zouden overgaan 
naar andere bedrijven. 

Afscheid van de Roomboterfabriek 
'De Volharding' 
Op 22 december 1964 ontvingen de meik
ieveranciers van de Roomboterfabriek 'De 
Volharding' te Renswoude een brief met 
ondermeer de volgende inhoud: 
Het is de bedoeling om de meik, die tot 
nog toe aan ons bedrijf te Renswoude 
werd ontvangen binnenkort door te sturen 
naar Woudenberg en de melkontvangst te 
Renswoude te sluiten. Daarvoor zijn ver
schillende redenen: 
te. De inrichting te Renswoude is verou-
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derd en zouden veranderingen om hierin 
verbetering te brengen te kostbaar zijn. 
2e. De bussenwasmachine te Renswoude 
is bijna aan vernieuwing toe en een 
moderne bussenwasmachine kan er van
wege de ruimte niet geplaatst worden. 
3e. Reeds jaren wordt aile melk in 
Woudenberg verwerkt en is het beter dat 
de ontvangst ook centraal geschiedt. 
Wij hebben nu in Woudenberg een 
bestaand lokaal ingericht als 2e meikont-
vangst en voorzien van moderne machi
nes. Vroeger was het vervoer per paard en 
wagen ook nog een beletsel om de melk 
van de kant van Ede en Veenendal verder 
te vervoeren, maar nu alles gemotoriseerd 
is, vormt dit ook geen beletsel meer. De 
fabriek te Renswoude werd in 1925 
gekocht. Het bedrijfje was toen nog maar 
zeer klein. In 1932 werd de botermakerij 
wat vergroot en in 1935 werd de meikont-
vangst uitgebreid. Tot voor het oorlogsjaar 
1940 werd alle ontvangen melk ook nog in 
Renswoude verwerkt tot boter en ging de 
ondermelk terug naar de veehouders. 
Tijdens de oorlogsjaren werd de verwer
king stopgezet en werd alle ontvangen 
melk verder doorvervoerd per tankwagen 
naar Woudenberg. De ontvangst bedroeg 
vóór de oorlog gewoonlijk 3 à 4 miljoen kg 
per jaar. Later is dat belangrijk gestegen 
en dit jaar werd voor het eerst een aanvoer 
van 10 miljoen kg bereikt. Van de verande
ring zult U waarschijnlijk niet veel merken. 
De melkrijders blijven normaal werkzaam 
en brengen nu hun melk naar Wouden
berg en het personeel wordt ook te 
Woudenberg werkzaam gesteld. Alleen de 
heer Joh. de Koning te Veenendaal, die 
bijna 57 jaar in dienst is geweest van De 
Vooruitgang' en hiervan het grootste deel 
in Renswoude heeft doorgebracht, zal niet 
meegaan. Dagelijks kwam hij op zijn fiets 
van Veenendaal naar Renswoude en het 
gebeurde maar zelden, dat zijn gezond
heid of de weeromstandigheden hem 
noodzaakten om met de bus te gaan. De 
heer de Koning wordt op 30 December 70 
jaar en heeft gemeend nu verder maar van 
zijn welverdiende rust te moeten gaan 

genieten. Ook de melkontvanger P. 
Veldhuizen te Scherpenzeel, die 21 
december 65 jaar is geworden, wil voor
taan van zijn pensioen genieten. De heer 
Veldhuizen is bijna 50 jaar aan de fabriek 
te Renswoude verbonden geweest. Wij 
willen beide heren ook vanaf deze plaats 
nog eens hartelijk dank zeggen voor de 
trouw en toewijding, waarmede zij zoveel 
jaren in het belang van fabriek en melkle-
verancier werkzaam zijn geweest en hun 
nog een goede levensavond toewensen. 
Om verwarring met de busnummers te 
voorkomen, zal het busnummer, dat u tot 
nog toe had met 1000 verhoogd worden, 
zodat bijv. busno. 5 voortaan 1005 wordt. 
De lossing van de melk aan ons bedrijf zal 
belangrijk sneller kunnen plaatsvinden, 
terwijl ook de reiniging van de bussen vlot
ter en beter kan geschieden. Wij vertrou
wen dan ook, dat deze verandering voor 
het bedrijf en voor de melkleveranciers 
een verbetering zal blijken te zijn. 

Hoogachtend, 
H.J. Reussink, 
Directeur. 

1966 

Overlijden van een commissaris 
In de eerste vergadering van 1966 her
dacht de voorzitter het overlijden van zijn 
neef, Jhr. Mr. A.J. de Beaufort, op 13 febru
ari 1966. De heer De Beaufort vertegen
woordigde de tak van 'De Boom' in het 
bestuur van de fabriek. Hij had grote 
bekendheid met het district Leusden. 

Lawaai tweede melkontvangst 
Er waren klachten binnengekomen over 
het lawaai, dat de melkbussen veroorzaak
ten op de tweede melkontvangst. De vee
houders wensten aluminium melkbussen, 
die ook minder lawaai gaven. Besloten 
werd geleidelijk over te gaan tot vervan
ging van de melkbussen in aluminium bus
sen. Deze bussen waren nogal wat duur
der in aanschaf, zodat er meer geld moest 
worden geïnvesteerd. 
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De Melkfabriek 'De Volharding' te Renswoude werd in 1925 overgenomen door de 
Roombotei'fabriek 'De Vooruitgang'. In 1965 werd besloten de produktie in dit bedrijf te 
stoppen en de fabriek te sluiten. 

Jaarverslag 1965 
De melkontvangst was gunstig en ook de 
bedrijfsresultaten waren beter dan in 1964. 
De melkpoederverkoop ging heel goed 
zodat er weinig voorraad was en de ver
koopprijzen waren redelijk. Wel was er een 
extra last van plm. ƒ 135.000,- voor de be
taling van een wintermelkprijstoeslag. De 
boeren kregen een nabetaling van ƒ 1,90 
per 100 kg geleverde melk. 
Er was een saldo netto winst van 
ƒ71.341,92 
Dit bedrag werd als volgt verdeeld: 
- Dividend 7% van ƒ 400.000,-ƒ 28.000,00 
- Reserve Reparatiefonds ƒ 5.000,00 
- Afschrijving machines en 

gereedschappen ƒ35.517,49 
- Tantième voor de directeur ƒ 2.824,43 
Voor de eerste keer werd er 7% dividend 
van het aandelenkapitaal betaald en wel 

op voorstel van commissaris H. Haan-
schoten. 

Verhoging crediet bij de Bank 
In overleg met de Centrale Raiffeisenbank 
werd het crediet, waarover de fabriek kon 
beschikken, verhoogd tot ƒ 1.000.000,-. 
Alle onroerende goederen moesten als 
hypothecair onderpand dienen. De fabriek 
kon hiermede aan haar financiële verplich
tingen voldoen. 

Hulde aan commissarissen 
- De commissaris, voorzitter W.H. de Beau

fort, was blij verrast toen hij de vergader
ruimte op 23 mei 1966 betrad. Ter gele
genheid van zijn 85ste verjaardag hadden 
de Commissarissen voor een bloemetje 
gezorgd en daarvoor bedankte hij zijn 
mede-bestuursleden van de fabriek. 
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- In de vergadering van 24 november 
1966 werd een brief voorgelezen van 
Jkvr. Dr. C.M. de Beaufort, waarin ze 
bedankte voor de door haar ontvangen 
mand met fruit ter gelegenheid van haar 
80ste verjaardag. 

Moeilijkheden met een melkrijder 
De directeur deelde op 23 mei 1966 mede, 
dat er moeilijkheden waren geweest met 
de melkrijder G. Melissen, die 25 jaar lang 
melk had gereden voor de fabriek en nu 
met medewerking van leveranciers was 
overgestapt naar de V.V.M, te Barneveld. 
Slechts één van de melkleveranciers was 
niet meegegaan. Eén van de oorzaken van 
de overgang was de hogere nabetaling 
van de V.V.M. De totale aanvoer van de 
betrokken veehouders bedroeg ongeveer 
800.000 kg melk per jaar. Een niet onbe
langrijke hoeveelheid melk! 
De Raad van Commissarissen nam deze 
mededeling voor kennisgeving aan. 

Nieuwe verwarmingsketel 
De verwarmingsketel van de oudste melk
poedermachine was stuk. De reparatie 
kostte ongeveer ƒ 16.000,-. De verwach
ting bestond echter dat er binnen enkele 
jaren weer grote reparaties zouden komen 
Aanschaffing van een nieuwe ketel van 
gelijke grootte kwam op ƒ 34.000,- plus bij
komende kosten voor isolatie en leiding
aanleg. Het werd beter geacht om een 
grotere ketel aan te schaffen omdat deze 
ook bij een latere aankoop van een grotere 
melkpoedermachine bruikbaar kon zijn. De 
oude melkpoedermachine was reeds 14 
jaar oud en deze leeftijd stond ook geno
teerd voor de vacuüminstallatie. Deze gro
tere ketel kostte ƒ 50.000,- en met de aan
koop van een andere brander, geschikt 
voor het stoken van een zwaardere olie of 
gas, kwam de prijs op ƒ 70.000,-. De 
lopende kosten bij gebruik kwamen lager 
te liggen omdat de huisbrandolie, waar
mee nu gestookt werd, ongeveer 1/3 deel 
duurder was dan de zware oiie. 
De Commissarissen kozen voor de grotere 
en duurdere verwarmingsketel. 

Salaris directeur 
Het salaris van de directeur werd herzien 
aan de hand van de landelijke richtlijnen 
bij 25 miljoen kg melk op ƒ 27.500,- per 
jaar. 

Verkoop Roomboterfabriek 
'De Volharding' 
Op 19 oktober 1964 werd aan de Commis
sarissen medegedeeld dat de fabriek in 
Renswoude was getaxeeerd op een 
bedrag van ƒ 80.000,-. De fabriek kon voor 
het getaxeerde bedrag niet worden ver
kocht en de directeur werd op 14 septem
ber 1965 gemachtigd de vraagprijs te 
stellen op ƒ 70.000,- en zodra er een bod 
ontvangen werd van ƒ 60.000,- tot verkoop 
over te gaan. Ook dat lukte niet en uitein
delijk werd de fabriek voor een prijs van 
ƒ 52.500,- verkocht met de bepaling dat er 
nooit een melkfabriek mocht worden 
gevestigd. Tijdelijk was er een handel in 
oude auto's ondergebracht. 
Daarna is de fabriek afgebroken en thans 
is op die plaats een benzinestation geves
tigd. 

De fabriek werd in 1900 opgericht door de 
heer J.T. Wolleswinkel van 'De Melm' te 
Renswoude. Op 28 maart 1906 werd de 
fabriek aangekocht door de heer J.B. de 
Beaufort Jr., burgemeester van Renswou
de, voor een bedrag van ƒ 4.000,-. De 
heer J. Douma, directeur van de fabriek in 
Woudenberg, werd tevens directeur van 
de fabriek in Renswoude. Na zijn benoe
ming tot burgemeester van Goes verkocht 
de heer De Beaufort op 31 juli 1913 het 
bedrijf aan zijn vader, de heer J.B. de 
Beaufort te Woudenberg, voor de prijs van 
ƒ 4.300,- en op 14 april 1925 werd de 
fabriek overgenomen door de N.V 
Roomboterfabriek 'De Vooruitgang' te 
Woudenberg. 

1967 

Jaarcijfers 1966 
De melkaanvoer van veehouders steeg in 
1966 met 1,52% tot 43.919.369 kg. Het 
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Jubilaris B. van de Ham 
hartelijk gehuldigd 

SCHERPENZEEL-WOUDENBERG 
— Het bijna voltallige personeel van de 
Roomboterfabriek "De Vooruitgang" 
was maandagmiddag in café Schimmel 
bijeen voor de huldiging van het per
soneelslid de heer B. van den Ham uit 
Scherpenzeel, die precies veertig jaar ge
leden zijn loopbaan bij de fabriek begon. 

De eerste spreker was jhr. W. H. de 
Beaufort, die als voorzitter de bijeen
komst opende met een welkomstwoord 
tot de burgemeester van Scherpenzeel, 
mr. C. P. Hoytema van Konijnenburg. 
Spreker zei verheugd te zijn dat de bur
gemeester gehoor gegeven had aan de 
uitnodiging aanwezig te zijn bij de hul
diging van de heer Van den Ham. 

Als machinist heeft de jubilaris door 
zelf reparaties en vernieuwingen aan te 
brengen aan de apparaten veel indruk 
gemaakt. Hij is als het ware met het 
bedrijf meegegroeid. Dit jaar bestaat de 
fabriek 70 jaar, waarvan de heer Van 

den Ham dus meer dan de Keîft Séç'St 
meegemaakt. Spreker was verheugd aan 
de gelukwensen een blijk van waarde
ring toe te mogen voegen in de vom 
van een enveloppe met inhoud en een 
bloemetje voor de echtgenote van de 
jubilaris. 

Burgemeester Hoytema van Konijnen
burg, die hierna het woord kreeg vertel
de blij te zijn geweest met de uitnodiging1. 
Hij wist echter niet wie hrj het eerst 
moest gelukwensen, de directie met het 
70-jarig bestaan van het bedrijf of de 
jubilaris. Hoewel hij wel de ouderdom. 
zou willen laten voorgaan, meende hij be
grepen te hebben dat het deze middag 
alleen om de heer Van den Ham ging. 
Voor de directie vond hij het echter wel 
een compliment waard dat er de laatste 
tijd zoveel jubilarissen in het bedrtjf zrjn. 

De afgelopen drie maanden zijn er na
melijk drie van dergelijke trouwe werkers 
geweest, wat wel een bewijs is dat het 
prettig werken is bij "De Vooruitgang". 
Mede aan de heer Van den Ham is de 
grote vooruitgang bij "De Vooruitgang" 
te danken, aldus spreker, die het heel 
goed vond om dergelijke personen een» 
in het zonnetje te zetten. 
Deze mensen mogen onderscheiden wor
den omdat zij zich onderscheiden van an
dere mensen door hun plichtsbetrachting» 
De burgemeester speldde vervolgens de 
zilveren medaille, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau op de revers van de 
heer Van den Ham en bood hem zijn ge
lukwensen aan. 

Veertig jaar bij 
roomboterfabriek 
„De Vooruitgang" 

DESKUNDIGE 
De directeur van de fabriek, de heer 

H. J. Reusink richtte hierna het woord 
tot de onderscheiden jubilaris en roemde 
zijn werk als machinist aan de draaibank. 
Geheel zonder opleiding in dit vak is de 
heer Van den Ham op het bedrijf ge* 
komen en heeft zichzelf helemaal ontwik* 
keld tot de deskundige, die hij nu op dit 
gebied is. Namens het personeel bood d« 
heer Reusink de jubilaris een scheerap* 
paraat aan, wat wel een speciaal ver* 
langen schijnt te zijn van jubilarissen, 
want de twee vorige hadden beide de» 
zelfde wens te kennen gegeven. 

KIEZELSTEENTJE 
Speciaal voor de personeelsleden en de 

pers gaf de heer Reusink hierna een 
uiteenzetting van het voorval van vorig« 
week, toen in de bladen een berichtje 
verscheen als zouden er kiezelsteentjes 
zijn voorgekomen in een karnemelkfles. 
Spreker had weinig goede woorden over 
voor degene die het heeft doorgegeven 
aan de pers, en nog minder voor de kran
ten, die het klakkeloos, zonder nader* 
informatie, plaatsen. Het is namelijk vol* 
komen uitgesloten, dat dergeltjke voor
werpen in de fabriek in de flessen komt 
of eventueel blijft zitten. 

Voor elke belangstellende is het moge
lijk met eigen ogen zichzelf te ove tuigen 
dat de flessen op een dergelijke nanier 
worden schoongemaakt, dat dit ten enen
male uitgesloten is. Een dergelijk bericht 
is voor de fabriek helemaal niet prettig 
en ook het personeel zou er een minder 
goede naam door krijgen. Ook op het 
bericht van enkele maanden geleden dat 
er een dode muis in een fles pap is aan
getroffen heeft het publiek minder prettig 
gereageerd. Vanaf die tijd zijn er vele 
dergelijke diertjes in lege flessen gedepo
neerd en naar de fabriek teruggegaan» 
waar ze echter allemaal in de spoelma* 
chine verdwenen. Het zou zeer aan te 
bevelen zrjn als dergelijke sensatieberich-
ten uit de kranten verdwenen, vooral 
daar nu aangetoond is en nog steeds 
wordt, dat er op de fabriek zeker zeer 
verantwoord met de flessen wordt ge
werkt. Door officiële instanties wordt ten 
overvloede momenteel nog onderzocht of 
er genoeg hygiëne wordt betracht en 
zelfs is er speciale apparatuur voor aan
geschaft. Valt dit onderzoek gunstig uit* 
en dat is wel te verwachten, dan zal de 
directie stappen ondernemen om uit te 
zoeken hoe het laatste geval kan zrjn 
ontstaan. 

Nadat de aanwezigen hun felicitaties 
hadden uitgesproken aan de jubilaris en 
zijn gezin, sprak de heer Van den Ham 
een dankwoord tot de directie, de burge
meester en het personeel, waarna het ge
zelschap nog enige tijd gezellig bij el
kaar bleef. 

Barneveldse Courant 
2-7-1967 
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gemiddelde vetgehalte van de melk was 
3,75. De nabetaling aan de leveranciers 
werd vastgesteld op ƒ 2,35 per 100 kg. 
De winstverdeling was als volgt: 
- 7% dividend van ƒ 400.000,- ƒ 28.000,00 
- Toevoeging reservefonds 

voor reparatie ƒ 5.000,00 
- Reservering voor belasting ƒ 23.506,00 
- Afschrijving machines en 

gereedschappen ƒ 5.954,31 
- Tantième aan de directeur ƒ 2.034,87 

Totaal ƒ64.495,18 

Pap en karnemelk met vlees en stenen 
Soms gebeurden er dingen waarmee 
negatieve publiciteit werd behaald en waar 
de fabriek machteloos tegenover stond. 
In januari 1967 was er een fles pap afgele
verd, waarin zich een muis bevond. Door 
de Keuringsdienst van Waren werd proces 
verbaal opgemaakt. Er werden geen nade
lige gevolgen in de verkoop geconsta
teerd. In hetzelfde jaar ontdekte een dame 
drie kiezelstenen in een fles karnemelk. 
Volgens de directeur was het onmogelijk 
dat deze stenen in de fabriek in de fles 
konden komen. De directeur had de zaak 
in onderzoek gegeven bij het Melkcon-
trole-station. 

Bij het schoonmaken werd er nog al eens 
wisselgeld in de flessen aangetroffen. 

Aandacht voor eerste klasse melk 
Eén van de veehouders had het verzoek 
gedaan om voor degenen, die het gehele 
jaar eerste klasse melk hadden geleverd, 
een herinnering beschikbaar te stellen. De 
Commissarissen voelden wel voor deze 
gedachte en de directeur zou gaan uitzien 
naar een geschikt cadeautje. In een latere 
vergadering werd besloten een beker voor 
dit doel beschikbaar te stellen. 

Jubilarissen onder het personeel 
In 1967 waren er drie werknemers van de 
fabriek, welke 40 jaren bij het bedrijf had
den gewerkt, namelijk Th. v.d. Pol, N. 
Lagerwey en B. v.d. Ham. Besloten werd 
hieraan extra aandacht te besteden 

Gevraagd werd of er ook aandacht kon 
worden geschonken aan melkrijders, die 
25 jaar of meer aan de fabriek verbonden 
waren. De directeur vertelde dat vooral 
van de oude melkrijders moeilijk kon wor
den nagegaan wanneer ze zijn begonnen 
te rijden. Hij voelde wel voor een huldiging 
van melkrijders in groepsverband. 

Subsidie aan verenigingen 
- Voor de bouw van kleedlokalen op het 

sportveld deed de sportvereniging een 
beroep op de burgers en bedrijven van 
Woudenberg. De Commissarissen ver
klaarden zich accoord met een bedrag 
van ƒ 100,-. 

- Door de oudervereniging van de Stich
ting 'De Heygraeff' te Woudenberg werd 
financiële medewerking gevraagd voor 
de inrichting van een nieuw ziekenzaal-
tje. Ook voor dit doel werd ƒ 100,-
beschikbaar gesteld. 

Laag gepasteuriseerde flessenmelk 
Op 3 juli 1967 deelde de directeur mede, 
dat er thans ook laaggepasteuriseerde 
flessenmelk in productie is genomen. De 
flessen werden in Veenendaal onder het 
eigen merk van de N.V Roomboterfabriek 
'De Vooruitgang' gevuld. 
De Keuringsdienst van Waren kon geen 
toestemming geven om deze flessen te 
vullen met de bestaande apparatuur in de 
fabriek te Woudenberg. De apparatuur 
was namelijk te groot van omvang voor de 
kleine omzet van deze flessenmelk. Er 
moest een kleine pasteur worden gekocht 
en er moesten veranderingen worden aan
gebracht in de melkinrichting. De Commis
sarissen stemden hiermee in. 

Tankmelken 
Op 22 november 1967 deelde de directeur 
mede, dat enkele veehouders er serieus 
over dachten om over te schakelen op 
tankmelken. Inmiddels had één der melkle-
veranciers al een contract voor tankmelken 
gesloten met een concurrerende fabriek. 
Bij het ophalen per tankauto moest er 6 
miljoen kg melk worden meegenomen om 
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een tankauto rendabel te kunnen laten rij
den. Voor het opbergen van gekoelde 
melk in tanks kwamen alleen boeren in 
aanmerking, die tenminste 130.000 kg 
melk per jaar konden leveren, omdat 
anders de kosten voor de boer te hoog 
werden. 
Het geheel bracht voorlopig veel kosten en 
moeilijkheden met zich mee. De meeste 
fabrieken betaalden zelf de aanschaffings-
kosten van de tank, terwijl de rente en 
aflossing op de boer werden verhaald. De 
Commissarissen namen voorlopig nog 
even een afwachtende houding aan. 
Wanneer deze manier van melken een gro
tere vorm zou gaan aannemen moest er 
wel worden uitgegaan van het standpunt 
dat het niet geoorloofd was om die reden 
de grotere veehouders naar andere fabrie
ken te laten vertrekken. 

Aansluiting melkcontrolestation 
Per 1 april 1968 zou er een nieuwe landelij
ke regeling komen voor de kwaliteitscon
trole van de melk. De fabriek moest zich 
aansluiten bij een kwaliteitscontrolestation. 
Voor bijzondere onderzoekingen van melk 
werd reeds gebruik gemaakt van het sta
tion in Utrecht. Deze stad lag niet in het 
regionale gebied waar Woudenberg thuis
hoorde, namelijk in Oost-Nederland. 
Commissarissen kozen voor het station 
Arnhem wanneer Utrecht niet meer moge
lijk zou blijken te zijn. 

1968 

70 jaar bestaan van de fabriek en 40 jaar 
commissaris 
Eind juni 1967 bestond de fabriek 70 jaar. 
Ter gelegenheid van dit feit werden er 
geen festiviteiten georganiseerd. Er werd 
alleen even bij stil gestaan op een bijeen
komst met het personeel op 3 juli 1967. 
Tijdens de eerste vergadering in 1968 op 9 
januari kreeg de commissaris, de heer H. 
Haanschoten het woord en hij richtte zich 
daarbij speciaal tot de voorzitter, Jhr. W.H. 
de Beaufort. Het was vandaag 40 jaar 
geleden dat de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen tot commissaris werd 
benoemd. In 1932 kreeg hij de functie van 
secretaris en in het jaar 1957 volgde zijn 
benoeming tot voorzitter. Het deed de heer 
Haanschoten deugd dat hij de voorzitter 
mocht feliciteren met dit jubileum. Hij had 
uit anderen hoofde reeds meerdere keren 
meegemaakt dat de heer De Beaufort 
afscheid nam uit verschillende functies, 
die hij in de landbouw bekleedde. Hij 
hoopte Jhr.W.H. de Beaufort nog lang a!s 
voorzitter voor de fabriek te behouden en 
overhandigde hem namens de commissa
rissen en de directeur een kort overzicht 
van de geschiedenis van de fabriek gedu
rende de 70 jaren van haar bestaan, 
Jhr. De Beaufort toonde zich zichtbaar ver
rast, temeer omdat hij van te voren niet op 
de hoogte was gesteld van deze huldi
ging. Hij dankte de heer Haanschoten, de 
andere commissarissen en de directeur en 
hij hoopte, ondanks zijn hoge leeftijd, nog 
een poosje te mogen meewerken aan de 
behartiging van de belangen van de 
fabriek. Dat dit slechts een kort poosje zou 
zijn bleek uit het verdere verloop van dit 
jaar. 

Jaarverslag 1967 
Aangevoerd werd 45.426.154 kg melk met 
een gemiddeld vetgehalte van 3,773%. Na 
een afschrijving van ƒ 98.921,59 voor 
gebouwen, machines en gereedschappen 
bleef er een winst over van ƒ 1.177.570,88. 
Er werd een nabetaling aan de boeren 
gedaan van ƒ 2,50 per 100 kg melk. 
Hiervoor was een bedrag van 
ƒ 1.131.701,04 nodig, zodat er een winst 
overbleef van ƒ 45.869,84. Dit bedrag 
werd als volgt besteed: 
- Dividend 7% van ƒ 400.000,-ƒ 28.000,00 
- Storting in reservefonds ƒ 5.000,00 
- Tantième voor de directeur ƒ 1.428,53 
- Extra afschrijving op 

machines ƒ11.441,31 
De melkpoederafzet lag moeilijk. De 
fabriek had wel vaste afnemers, die op 
voorverkoop hadden ingekocht, zodat de 
opbrengst nog wel meeviel. 
In 1967 had de fabriek nogal veel zoete 
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Persbericht: 

OïERmSTEHHIMi BEREIKT 
Directeur H. J. Reussink al 

37 jaar in het bedrijf 
Op dinsdag 8 oktober 
1968 werd het volgende 
persbericht verzonden : 
Commissarissen en di
rekt ie van N.V. De 
ïtoomboterfabriek „De 
Vooruitgang" te Wou
denberg hebben over
eenstemming bereikt 
met N.V. Nederlandse 
Melk Unie „N.M.U." te 
Amsterdam omtrent het 
uitbrengen van een bod 
door de N.M.U. op de 
uitstaande aandelen van 
„De Vooruitgang*'. De 
N.M.U. biedt voor de 
aandelen een koers van 
203%. 

De Vooruitgang is een 
melkfabriek met onge
veer 50 personeelsleden 
en is hoofdzakelijk inge
richt voor de bereiding 
van melkpoeder en bo
ter. 

De N.M.U. exploiteert 
een groot aantal melkfa
brieken in het westen 
van het land, waarbij in 
totaal 3000 mensen 
werkzaam zijn. 
Commissarissen en di-
rektie van De Vooruit
gang bevelen het bod van 
de N.M.U. aan op grond 
van de overweging, dat 
de belangen van alle be
trokkenen zowel aan
deelhouders, personeel, 
melkleveranciers, als af
nemers ermede gediend 
worden. De N.M.U. zal 
beter dan de op zichzelf 
staande onderneming in 
staat zijn te zorgen voor 
de instandhouding van 
het bedrijf. 

Reeds geruime tijd wer- i 
den tussen de beide on
dernemingen onderhan- j 
delingen gevoerd. Aan 
de zijde van De Vooruit
gang was de aanleiding 
«laartoe voornamelijk ge
legen in de omstandig
heid, dat binnen E.E.G.-
verband grote concentra
ties van zuivelfabrieken 
ontstaan waardoor het 
voor individuele bedrij
ven op den duur moei

lijk wordt hun bestaande 
marktpositie te behou
den. 
Uiteraard zijn de vak
bonden op de hoogte 
gesteld van de gang van 
zaken. Het ligt in de be
doeling de bedrijf sex-
ploitatie van De Vooruit
gang voort te zetten. De 
personeelsleden van De 
Vooruitgang zullen niet 
ten achter worden ge
steld bij de personeels
leden van de N.M.U. 
Woudenberg, 8 oktober 
1968. 

Directeur van de N.V. I).- Room-
boterfabriek „De Vooruitgang" te 
Woudenberg is de lieer H. J. 
Reussink. 
Hij werd geboren in 1905 in Ter-
borg, gemeente Wisch, in de Ach
terhoek. Op 17-jarige leeftijd be
gon de zuivelloopbaan van de 
lieer Reussink in Sil volde, waar 
hij bij de zuivelfabriek aldaar 
volontair werd. In 1931 trad hij als 
a-sistent in dienst van De Vooruit
gang te Woudenberg en werd in 
1947 benoemd lot directeur van dit 
bedrijf. 
De heer Reussink volgde toen de 
heer J. Douma op, die van de op
richting al', dus 50 jaar lang, het 
bedrijf bad geleid. 

• De heer Reussink, directeur van 
„De Vooruitgang" te Woudenberg. 

ZUIVELBEREIDING REEDS HEEL 
VROEG VAN BEHOORLIJKE OMVANG 

Naar aanleiding van het bericht van het voornemen van de 
Nederlandse Melk Unie een bod uit te brengen op de uit
staande aandelen van de N.V . Roomhoterfabriek „De Vooruit
gang1' te Woudenberg, verdiepten wij ons in de omstandighe
den die ten grondslag liggen aan het. feit, dat in de twintig 
laatste jaren van de negentiende eeuw zoveel zuivelfabrieken 
in ons land werden opgericht. 

Wij hebben het volgende gevon
den: 
De zuivelbereiding in ons land 
kan zeer waarschijnlijk terugge
bracht worden tot aan de eerste 
bewoning van de Friese kleigron-
den. Aldus valt te lezen in een 
beschrijving van „het oude zuivel-
bedrijf in het Friese museum". 
Er wordt echter op gewezen, dat 
de uitvinding der kaasbereiding 
waarschijnlijk van veel oudere da
tum is dan die van het maken van 
boter. De schrijver van bovenge
noemde beschrijving voert voor 
deze veronderstelling als bewijs 
aan, dat in de inventarissen van 
de landgoederen van Kare] de 
Grote, naast belangrijke opbreng
sten aan ham en kaas, slechts een 
enkele maal sprake is van een 
kleine hoeveelheid boter. 

Gelderland 
De zuivelbereiding is niet alleen 
zeer oud, maar bereikte in ons 
land ook een behoorlijke omvang. 
In grote delen van Nederland, ook 
in de Gelderse Vallei, werd in de 
negentiende eeuw de op de boerde
rijen gewonnen melk hoofdzakelijk 
tot boter verwerkt en in eiken 
vaatjes van 10 kg. soms 20 of 5 
kg, naar de markt gebracht. Ook 
werd een deel van de gewonnen 
melk dikwijls aangewend voor het 
vetmesten van kalveren. 
Omstreeks 1880 ontstond in ons 

land op het gebied van de land
bouw een diepe depressie. Op de 
wereldmarkt, veel van onze boter 
werd in Londen verkocht, streef
de Denemarken ons voorbij, het
geen tot gevolg had, dat de prij
zen voor de boter onrustbarend 
daalden. Men zag uit naar midde
len die daarin verbetering konden 
hrengen. Ook de Overheid kreeg 
aandacht voor deze zaak. In 1877 
werd o.a. een studiecommissie af
gevaardigd naar Denemarken. 

Deens 
Deze commissie constateerde, dat 
„de Denen ons op het gebied van 
zuivelbereiding ver vooruit" wa
ren. Aanbevolen werd ook in Ne
derland de Deense methode toe te 
passen. Hoewel in Denemarken de 
fabriekmatige zuivelbereiding 
reeds baar intrede had gedaan en 
de genoemde studiecommissie 
daarmede kennis had gemaakt, 
werd dit door haar voor Neder
land niet aanbevolen. Integendeel. 
Een der commissieleden schreef: 
„Niet door verstoring te brengen 
in de geregelde gang van deze 
landbouwnijverheid..., alleen door 
de botermakerij met meer zorg, 
opgewektheid en accuratesse te 
behartigen is het, dat wij de roem 
daarvan moeten bestendigen en 
bewaren". 
Niettemin was de ontwikkeling 
naar de fabriekmatige zuivelbe

reiding in Nederland een kwestie 
van nog enkele jaren. Reeds in 
1879 werd in Friesland te Veen-
wouden de eerste zuivelfabriek ge
slicht. Rond het jaar 1892 kwa
men de eerste fabriekjes in Bra
bant, terwij I op de Veluwe in 
1896 het eerste fabriekje tot stand 
kwam. Op grond van de aandacht 
die de zuivelbereiding aan het 
einde van de negentiende eeuw 
ontving en de studie die daaraan, 
mede door de Overheid, werd ge
wijd, werd steeds meer op indus
trialisatie aangedrongen. 

Moeilijk 
Die eerste zuivelbedrijven badden 
het niet gemakkelijk. Door de ge
hechtheid van velen aan het voor
vaderlijk bedrijf was het zeer 
moeilijk voldoende grondstoffen 
voor de verwerking te verkrijgen. 
In 1897, het jaar waarin De Voor-
uilgang werd opgericht, was de in
dustrialisatie van de zuivelberei
ding flink op gang gekomen. In 
Friesland b.v. waren in dat jaar 
98 zuivelfabrieken, veelal kleine 
fabrieken die. door enkele voor
uitstrevende veehouders werden 
gesticht. 

Aanpassing 
De tijd staat niet stil. Wijzi

gingen treden steeds weer op. 

Aanpassing aan die gewijzig

de omstandigheden is telkens 

weer geltoden. Uit bet pers

bericht blijkt duidelijk, dat 

zulk een aanpassing oorzaak 

van dit bericht is. 

Overgenomen uit De Melkweg, personeelsblad Nederlandse Melk Unie, 4e jaargang nr 6, 
oktober 1968, pagina 5. 
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boter gemaakt voor de fa. Buisman te 
Leeuwarden, die een grote order had voor 
Japan. 

Overdracht van aandelen 
Er was een brief binnengekomen van Jhr. 
W.H. de Beaufort, waarin hij mededeelde, 
dat hij zijn vijf kinderen elk twee aandelen 
van de fabriek wilde schenken en aan acht 
meerderjarige kleinkinderen ieder één aan
deel. Voor schenkingen gaven de statuten 
geen speciale aanwijzigingen. Er stond 
wel vermeld dat bij legaat of vererving 
overdracht van aandelen in de rechte lijn 
mogelijk is en daarom vonden de 
Commissarissen het niet bezwaarlijk om 
daarvoor toestemming te geven. 

Betaling melkgeld per bank of giro 
De voorzitter pleitte in de aandeelhouders
vergadering van 6 mei 1968 om met 
ingang van een nader te bepalen datum 
alle melkgelden voortaan via de bank of de 
giro te betalen. De bedragen waren der
mate groot dat er niet op de oude manier 
kon worden doorgewerkt. Niet meer dan 
200 veehouders, die ongeveer 40% van 
het melkgeld kregen, maakten gebruik van 
de bank of giro en ondanks herhaalde ver
zoeken steeg dit percentage nauwelijks. 
De meningen bleven verdeeld. De voorzit
ter verzocht de voorstanders op te staan 
en hieruit bleek dat de overgrote meerder
heid achter het voorstel van de Raad van 
Commissarissen stond, zodat er per bank 
of giro kon worden betaald. 

Fusie met de N.V. Nederlandse Melk 
Unie 
De tijdsomstandigheden waren er de oor
zaak van dat er steeds grotere bedrijfseen-
heden kwamen. De kleinere bedrijven 
raakten zo langzamerhand in de verdruk
king omdat ze meestal te eenzijdig waren 
ingericht. De Raad van Commissarissen 
had zich al jaren geleden uitgesproken niet 
afzijdig te staan in het samenwerken met 
andere fabrieken. 
De Nederlandse Melk Unie zocht uitbrei
ding van de productie van melkpoederbe

reiding en had het oog laten vallen op de 
fabriek in Woudenberg, die ingericht was 
voor het fabriceren van melkpoeder. 
Een belangrijke reden om te fuseren was 
de overschakeling van melkbussen naar 
tanks. Deze verandering van melkopslag 
en melkvervoer vergde een grote investe
ring. Deze kosten waren voor een wat klei
ner bedrijf niet op te brengen. Daarnaast 
was het van belang te kiezen voor een 
fusiepartner, die een grote afzet had van 
consumptiemelk. Fabrieken in het oosten 
van het land leverden weinig consumptie-
melk. De in het westen van het land geves
tigde fabrieken - zoals de Nederlandse 
Melk Unie - verkochten juist veel van deze 
melk. Dit kwam de prijsstelling ten goede. 
Tijdens de besprekingen met de directie 
van de Melk Unie had de voorzitter drie 
voorwaarden gesteld: 
1e De aandeelhouders moesten behoor

lijk schadeloos worden gesteld. 
2e De Melk Unie moest bereid zijn een 

garantieprijs voor de melk vast te stel
len ten behoeve van de veehouders, 
zodat de melkprijzen in het gebied 
van de fabriek er beter van werden. 

3e De belangen van het personeel en de 
belangen van de fabriek zouden moe
ten worden gegarandeerd. 

In de vergadering van 30 januari 1968 van 
de Raad van Commissarissen werd uitvoe
rig over de fusiegedachte gesproken. De 
Commissarissen stonden wel op het stand
punt dat gezien de ontwikkeling in de laat
ste jaren en de onzekere toestand, die 
straks zal bestaan bij de volledige inwer
kingtreding van de bepalingen van de 
Europese Economische Gemeenschap 
(E.E.G.) het wel moeilijk zal worden om op 
de duur het bestaan als zelfstandige 
fabriek, de concurrentie tegen de grote 
lichamen, die zich rond het gebied van de 
fabriek in Woudenberg vormden, vol te 
houden. Alvorens zich definitief uit te spre
ken wilde men advies van een deskundi
ge. 

Talrijke besprekingen volgden met direc-
tie's en bestuur van beide fabrieken en 
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Directeur: „Samengaan was gewoon een eis" 

Vooruitgang („kerngezond") 
gaat door in groot verband 

WOUDENBERG — Directeur H. 
'J. Reussink (63) van de NV. Room 
boterfabriek „De Vooruitgang" 
vindt de verkoop van het bedrijf 
aan de N.V. Nederlandse Melk 
Unie (NMU) te Amsterdam een 
verstandige daad. Hij zegt: „Ons 
bedrijf isnog kerngezond en dan 
kunnen we beter nû in een groter 
verband gaan werken, dan wan
neer je wacht totdat het een drin
gende noodzaak zou worden". Van-, 
daar ook dat de overname door de 
NMU op geen enkel verzet is ge
stuit en men voor de toekomst re
kent op een verdere uitbouw van 
„De Vooruitgang". In de praktijk 
verandert er eigenlijk niets. De 50 
man personeel blijft gewoon in 
dienst en ook de melkleveranclers 
is verzocht gewoon te blijven leve
ren. 

Roomboterfabriek De Vooruitgang 
draait al 71 jaar in Woudenberg. 
De fabriek werd in 1897 opgericht 
door de toenmalige burgemeester 
van Woudenberg jhr. J. B. de Bea-
fort als een zuiver particulier be
drijf. Tot 1937 werd er alleen maar 
roomboter gefabriceerd, maar in 
dat jaar werd de produktie uitge
breid met melkpoeder. Afzet: vee
voederindustrie (mestkalveren) en 
voor de volle poeder: chocolade-in
dustrie en bakkerijgrondstoffen. 

De NMU — 18 fabriken onder 
haar beheer met 3000 personeelsle
den — heeft met De Vooruitgang 
als negentiende geen boter aan de 
galg gesmeerd. De Woudenbergse 
werkmaatschappij zoals het nu 
gaat heten, is tegenwoordig goed 
voor een aanvoer van 46 miljoen 
kg. melk per jaar. Uit de fabriek 
rolt jaarlijks 1,5 miljoen kg boter 
en 2500 ton melkpoeder. De NMU 
biedt voor de aandelen dan ook 
een koers van 203 procent. 

GEVRAAGD 
Het eerste kontakt met de NMU 

dateert van november vorig jaar. 
„De NMU had zelf te weinig pro-
duktiemogelijkheden", legt de heer 
Reussink (37 jaar bij de Vooruit
gang werkzaam waarvan 21 jaar 
als directeur) uit. „We sloten een 
kontrakt voor levering van melk

poeder en uit dat kontakt is deze 
ontwikkeling gegroeid". 

Door middel van een circulaire 
zijn ook de veehouders over deze 
stap ingelicht. Daarin staat onder 
meer: „Onze fabriek, die in hoofd
zaak is ingericht voor boter en 
melkpoeder, is vooral in EEG-ver-
band te eenzijdig om zich op den 
duur gemakkelijk te kunnen aan
passen aan de steeds wijzigende 
omstandigheden. Wij menen dat de 
overeenkomst met de NMU in het 
belang is van alle betrokkenen om
dat de afzetmogelijkheden belang
rijk groter worden" 

Zijn de melkleveranciers het daar
mee eens? „Ik dacht het wel", zegt 
directeur Reussink. „In ieder geval 
hoop ik dat het in goede aarde zal 
vallen. Waarom eigenlijk niet? We 
kijken gewoon vooruit. Op dit mo
ment is het niet noodzakelijk want 
als we niet gevraagd waren, zou
den we er misschien niet eens toe 
gekomen zijn. Als je echter wat ver
der kijkt is doorgaan in groter ver
band zo zachtjes aan een eis ge
worden". 

Voelt directeur Reussink ergens 

niet het verlies van een stukje zelf
standigheid? „Eerlijk gezegd wel, 
maar als het over een paar jaar 
bittere noodzaak zou worden, dan 
zou ik dat veel erger vinden". 

Voordat de overname officieel be
kend gemaakt werd, heeft de di
rectie eerst overleg gepleegd met de 
vakbonden en vervolgens het per
soneel op de hoogte gesteld. Op die 
bijeenkomst is duidelijk gesteld dat 
er in de positie van het personeel 
en de melkrijders beslist geen ver
andering komt. 

„Geen enkel bezwaar gehoord", 
zegt directeur Reussink tevreden. 
„We gaan gezamenlijk verder om 
De Vooruitgang groter te • maken. 
Er zijn nu veel meer mogelijkhe
den" 

Amersfoortse Courant 
12 oktober 1968 
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drs. Timmer, directeur van de Coöperatie
ve Melk Centrale (C.M.C.), die tevens com
missaris van de Melk Unie was. 

Op 7 oktober 1968 werd het contract gete
kend en op 23 oktober 1968 werd in een 
buitengewone vergadering van aandeel
houders het volgende besloten: 
1. De Nederlandse Melk Unie betaalt een 

koers van 203% voor de aandelen. 
2. De Nederlandse Melk Unie verbindt 

zich een leveranciersbindingspremie te 
betalen van ƒ 1,50 per 100 kg melk voor 
alle in het boekjaar 1968 door de boe
ren te leveren melk. 

3. Het personeel zal niet worden achterge
steld bij het personeel van de Neder
landse Melk Unie. 

Met dit besluit ging de fabriek over in han
den van de Nederlandse Melk Unie. De 
heer H.J. Reussink bleef directeur van de 
fabriek. Alle belangen waren gediend van 
zowel aandeelhouders en veehouders als 
van het personeel. Al het personeel kon 
blijven werken zodat er geen ontslagen 
behoefden te vallen. De Raad van Com
missarissen werd - na 68 jaar goed te heb
ben gefunctioneerd - ontbonden. 
Op 8 januari 1969 kwamen de Commissa

rissen voor de laatste keer bijeen. 
Deze bijeenkomst werd door de voorzitter 
gesloten met een uitvoerig slotwoord, 
waarin hij het ontstaan en de geschiedenis 
van de fabriek aanhaalde en zijn welge
meende dank uitsprak voor de leiding van 
de fabriek. De heer J. Douma werd nog
maals herdacht als directeur, die vanaf het 
begin in 1897 de leiding op zich had geno
men en deze taak 50 jaar vervulde. In 
deze periode vielen ook de mobilisatieja
ren 1914-1918 en de oorlogsjaren 1940-
1945. De tegenwoordige directeur, de heer 
H.J. Reussink, werd in 1931 als assistent 
aan de fabriek verbonden en in 1947 
benoemd tot directeur. De samenwerking 
met de Raad van Commissarissen liet niets 
te wensen over en beide directeuren heb
ben de fabriek tot grote bloei gebracht. 
"Ook in de toekomst zullen onze gedach
ten het wel en wee van 'De Vooruitgang' 
omringen," aldus het slotwoord van de 
heer W.H. de Beaufort. 

Er bestond altijd een grote eenstemmig
heid tussen de Commissarissen en de 
directeuren J. Douma en H.J. Reussink. In 
de notulen wordt nergens van een grote 
tegenstand gesproken. 

De per 1 januari 1969 afgetreden Raad van Commissarissen: zittend v.l.n.r.: Jkvr. Dr. C.M. 
de Beaufort; Jhr.W.H. de Beaufort en H.A. van Beuningen. 
Staand v.l.n.r: C. Woiswinkel, H. Haanschoten, H.J. Reussink, directeur, W. Veldhuizen en J. 
van Ginkel. 
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