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COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK 

A C H T I N G E 

Eind 2010 werd het complex van Pen Products 
aan de Oude Gouw38 in Wognum gesloopt. Oor
spronkelijk was dit de Coöperatieve Zuivelfabriek 
"De Verwachting'. Met de sloop verdween opnieuw 
een tastbaar stukje dorpsgeschiedenis. Aanlei
ding voor het ophalen van enige herinneringen 
met twee vroegere werknemers. 

Op 29 augustus 1891 verschijnen acht Wognumers 
ten kantore van notaris Cornelis Donker te Benning-
broek, ten einde te komen tot de oprichting en bouw 
van een coöperatieve zuivelfabriek. Daartoe is op 15 
mei een stuk grond van p lm 10 are 70 centiare aan de 
Oude Gouw gekocht van Dirk Pels en zi jn vrouw 
Jantje Winke l . De overeengekomen prijs bedraagt 
f. 326,70. 
De acht kopers, tevens de eerste leden van de coöpe
ratie, zijn: 
Klaas Slagter Klaaszoon voor veertien koeien 
W i l l e m Saai voor elf koeien 
W i l l e m Kooiman voor t ien koeien 
A r i e n Zijp Janszoon voor twaalf koeien 
Klaas Slot voor zeven koeien 
Gijsbert P i j l voor veertien koeien 
Jacob Jonker voor veertien koeien 
Dirk Pels voor twaalf koeien 
Te zamen voor vier en negentig koeien 
De leden moesten voor de eerste melklevering 

me Leeck 

twintig gulden per koe storten, dus het beginkapitaal 
bedroeg f. 1880,-. 

Aan de Oude Gouw (nu huisnr. 38) verscheen een 
langgerekt gebouw onder zadeldak voor de kaas- en 
boterproductie met ervoor een melkontvangst en 
erachter een ketelhuis met hoge schoorsteen. 
De wegsloot werd ter hoogte van het perceel ge
dempt. 

Het bestuur van De Verwachting in de jaren dertig. 
Achterste rij v.l.n.r.: 1. Klaas Blauw, 2. Dirk Bruin, 3. Piet Kooijman. 
Vooraan: 1. Jan Koopman, 2. directeur Anne Talsma, 3. voorzitter 
Cor Weeder, 4. Willem Kooijman (vader van Piet). De foto is 
genomen bij café De Vier Heemskinderen aan de Oude Hoornse-
weg. Foto: Gemeente Medemblik. 
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In 1936 werd het bestuur gevormd door C. Weeder, 
voorzitter, P. Korver, secretaris, en de leden 
N. Schipper, D. Bruin en P. Kooijman. De coöperatie 
telde inmiddels 83 deelnemers en 11 personeelsle
den. A. Talsma was de directeur. Hij zou deze functie 
ruim 41 jaar bekleden. 
Grootste dagaanvoer dat jaar was op 19 mei: 13.244 
kg melk. Kleinste dagaanvoer: 1 februari, 2480 kg. 
De totale aanvoer bedroeg 2.768.819 kg, uitgekeerd 
f. 16.387,- - f. 0,0443 per kg. 
Totale omzet over het boekjaar 1935/36: f. 150.000,-. 

In 1939 wordt de fabriek uitgebreid. Dit betreft 
waarschijnlijk de bouw van een nieuwe meikont-
vangst en de toevoeging van een kaasopslag aan de 
noordkant. Tot het complex behoorde inmiddels ook 
de directeurswoning Oude Gouw 36 en een dubbele 
dienstwoning op nr. 32/34, beide gebouwd in 1928. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er een gaarkeu
ken in de fabriek gevestigd. 

Na de oorlog slaat overal de schaalvergroting toe. De 
Verwachting gaat medio 1955 een overeenkomst aan 
met de Rotator (Melkcentrale Noord) in Amsterdam 
voor de levering van flessenproducten. Dit tot 
ongenoegen van de Bond van Coöperatieve Zuivelfa
brieken, met als gevolg een royement van De Ver
wachting. De band met Rotator is slechts uitstel van 
executie. Op 19 oktober 1962 wordt in café Stam 
besloten tot de liquidatie van de coöperatie. 116 leden 
stemmen voor, eentje is tegen en twee stemmen 
blanco. De aanvoer in het laatste jaar is ongeveer 
twee miljoen kg melk. Het doek valt op 1 mei 1963, 
72 jaar na de oprichting. De meeste leden gaan 
vervolgens naar Aurora in Opmeer. 

Het onroerend goed wordt verkocht: de pakhuizen 
aan de Veermanskade 4 en 5 in Hoorn aan P. Peetoom 
voor f. 36.675,- en de panden aan de Oude Gouw en 
Oosteinderweg 14 aan aannemer Roemer uit Wog-
num voor f. 90.500,-. 

Personeel van de melkfabriek na de oorlog. Achterste rij v.l.n.r.: 1. 
Arie Jonker, 2. Freek v.d. Kooy, 3. Herman Sok, 4. Douwe Brandinga, 
5. Lubertus Das. De vier in het midden: 1. Foeke Louwsma, 2. 
onbekend, 3. Jaap Klaver, 4. onbekend. Vooraan: onbekend. 
Foto: Dick Das. 

Roemer sloopt het oudste gedeelte van de melkfa
briek en bouwt op die plek een nieuwe bedrijfshal. 
De kaasopslag wordt verbouwd tot woonhuis en de 
melkontvangst krijgt de functie van kantoor. De 
woonhuizen worden doorverkocht. 
In 1980 neemt Pen Products het complex over en 
gaat er reinigingmiddelen produceren. Directeur 
J.P. Pen gaat wonen in de oude kaasopslag. 
Tot 2010 zijn in deze kaasopslag en in de vroegere 
melkontvangst de oorspronkelijke functies nog te 
herkennen. Eind dat jaar worden alle gebouwen 
gesloopt om te worden vervangen door een groot 
woonhuis. Dat betekent het definitieve einde van 
Coöperatieve Zuivelfabriek 'De Verwachting'. 

Gesprek met Dick Das 
Dick Das is geboren op 10 
april 1946 in het huis Oude 
Gouw 16 (toen nr. 10) in 
Wognum, als zoon van 
Lubertus Das (geb. 25-8-1914, 
overl. 29-3-1998) en Willem-
ke Piersma (geb. 7-4-1918, 
overl. 13-8-1991). 
Oude Gouw 16 was een 
arbeiderswoning van De 
Verwachting. Lubertus Das 

werkte bij de melkfabriek als melkrijder en Dick ging 
als kind al vaak aan de hand van zijn vader mee te 
kijken. 
Op veertienjarige leeftijd had Dick geen zin meer in 
verder leren, hij wilde Vrij zijn'. Bij de melkfabriek 
kon hij aan de slag als 'duvelstoejager'. Echter, na een 
maand of zeven stopte De Verwachting. Uiteindelijk 
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Indeling begane grond. Beeld: De Cromme Leeck. O u-Ae- Gr <: 

vond hij een baan bij vleesverwerker Rein Groot i n 
Hoorn. 
We spreken hem op 26 januari 2011 i n zi jn apparte
ment aan de Pannenspiegel 21 i n Wognum, waar hij 
met zi jn vrouw Jannie Das-Koes woont. De nummers 
in de tekst verwijzen naar de plattegronden. 
Dick: " M i j n vader stond om vijf uur op om zijn 
melkronde te gaan rijden. Met de volle vrachtwagen, 
wel tachtig tot honderd melkbussen met elk zo'n 
veertig liter, kwam hij terug op de Oude Gouw. Bij de 
melkontvangst (22) werd de wagen gelost. De melk 

lelie Das (broer van Dick) in de melkwagen. Foto: Dick Das. 

werd gestort in een weegbak (8). Per boer werd zo de 
geleverde hoeveelheid geregistreerd. E r werd ook 
een monster (7) genomen, om de kwaliteit en het 
vetgehalte te bepalen. Dat deed laborant Schermer, 
hij was ook bedrijfsleider. Soms maakte je een bus 
open en was de melk geel. Een sjoemelende boer had 
er dan biest (de eerste melk die een koe geeft na het 
kalven) bij gedaan! Dat ging zo de sloot i n ! Je kon 
daar geen kaas van maken. De lege bussen gingen via 
een soort glijbaan naar de schoonmaakplek; 'kraan
tje open, kraantje dicht' (12). Een koud werkje, maar 
je kon je warmen aan de hete stoom. Daar stond ook 
een vat waarin de deksels geschrobd werden (13). De 
benodigde chloor werd opgeslagen i n mandflessen 
achter de fabriek. 
Vervolgens werd de melk naar de tank (10) gepompt. 
E r dreef een vlotter in , verbonden met een touwtje 
dat door de muur naar buiten ging. Hoe langer het 
touw buiten, hoe hoger het niveau i n de tank! 
Vervolgens werd de melk gepasteuriseerd. 

Boter 
De melk voor de boter werd i n de roombakken 
gestort. Daarin konden de vetdeeltjes boven komen 
drijven. Die room werd verzameld en gekarnd tot 
boter. Herman Sok was de botermaker. N a het 
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karnen liep je met beide armen vol boter naar de 
boterkelder, waar twee grote granieten tafels ston
den. Een soort strengpers spuugde een 'slang' boter 
uit. Die sneed je met draad (aan een mes zou te veel 
boter blijven kleven) in halfpondsstukken. Die 
werden in papier verpakt en in houten boterkistjes in 
de koelcel opgeslagen of getransporteerd naar het 
depot aan het Breed in Hoorn, waar de melkslijters 
ze afnamen (nu zit daar slagerij Van het Oever). Als 
de prijzen laag waren of er was een productieover
schot, ging de boter naar grote centrale koelhuizen. 
In kisten van wel vijftig kilogram! Later werd die 
boter dan tegen een lagere prijs verkocht: 'koelhuis-
boter'. De overblijvende karnemelk ging in flessen." 

1x3 3 S 

De meeste melk werd echter tot kaas verwerkt: "Er 
stonden twee roestvrijstalen bakken van wel 7 bij 2 
bij 1 meter, met een roerwerk erboven. Daarin ging 
de melk, zuursel en stremsel erbij en dan zeker 
anderhalf uur roeren. Dat ging elektrisch (voorheen 
waarschijnlijk op stoomkracht). Door de hele fabriek 
liepen assen met schijven en leren riemen, die alle 
machines aandreven. Een heel kabaal, maar ja, 
oordopjes had je toen nog niet! Na anderhalf uur 
waren wei (vloeibaar) en wrongel (vast) gescheiden. 
Met een grote zeef, getrokken door twee man, werd 

de wrongel naar een kant van de bak gebracht. De 
overblijvende wei werd naar vier weivaten op de 
zolder van de melkontvangst gepompt. Soms liep er 
eentje over, en moest je als een haas de buitentrap op 
om de vulpijp boven een ander vat te duwen! 
De wei ging terug naar de boeren. Tank op de melk
wagen en rondbrengen maar. Ze voerden het aan de 
varkens en het jongvee. De boeren kregen wei retour 
naar rato, maar boeren bij wie er nooit een fooi af 
kon, kregen wel eens wat minder! 
De wrongel in de r.v.s. bakken werd twee keer gesne
den zodat je mooie rechthoekige brokken kreeg. Een 
zo'n homp was precies genoeg voor een edammer 
kaas (we maakten ookgoudse kazen). Kaasdoek 
eromheen en dan in een kaasvorm (kaaskop). Die 
waren van hout, gekuipt met r.v.s. banden. Later 
kregen we plastic koppen, maar daar wilden de 
kaasmakers niet mee werken: kaas maakte je in hout! 
Vervolgens onder de pers (18), van een uur of elf tot 
een uur of vier. Dan moest de kaas gekeerd worden 
en werd het persrandje erafgesneden. Deze kaas
randjes verzamelden we in een vat, ze smaakten 
lekker zout, het waren onze 'snacks'. De randjes 
gingen naar Eyssen in Alkmaar, die maakte er 
smeerkaas van. 
Na het keren weer onder de pers tot de volgende 
morgen. Dan gingen de kazen een a twee dagen in het 
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pekelbad. Vervolgens werden ze op kaasplanken (16) 
in het kaaspakhuis (na 1963 door Roemer tot woning 
verbouwd) op planken te rijpen gelegd. 
Jonge kaas werd na een paar weken verkocht. Kazen 
die 'belegen' moesten worden, werden van de 
onderverdieping per twee naar boven geworpen en 
op de zolder van de fabriek opgeslagen. De zolders 
van pakhuis en fabriek lagen op hetzelfde niveau. De 
kazen werden geolied en moesten voortdurend 
gekeerd worden, anders zouden ze uitzakken. We 
maakten ook 'kruidenkaas' (komijnenkaas). 
We produceerden ook pap: in papketels werd gorte
pap en bloempap gemaakt. 
De papkoker was Freek van der Kooij . Een ander 
product was chocolademelk. We deden het zelf in 
flessen, met zo'n a luminium dopje erop. Daar was 
een handmatig bediend apparaatje voor." 

Stoomketels 
Nog een paar herinneringen van Dick: " In het 
ketelhuis stonden twee stoomketels. De grootste 
deed altijd dienst. Hi j leverde stoom en warm water 
om de melkbussen schoon te maken en voor de 
boter- en kaasbereiding. Een keer per jaar werd-ie 
uitgebikt (ketelsteen verwijderd). Dan werd de 
kleine gebruikt, want de productie moest doorgaan. 
Kooter leverde de kolen, hij sjouwde zich een onge
luk met die zakken. De kolenopslag was buiten, dus 
iedere avond werd er een nieuwe voorraad voor de 
volgende dag in het ketelhuis gebracht. De kolen 
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Jaaroverzicht loon van Lubertus Das over 1954. 

Beeld: Dick Das. 

konden dan drogen voordat ze verstookt werden." 
"De melkbussen waren eigendom van de coöperatie. 
Soms moest ik een partij oude bussen opknappen of, 
als een boer een extra bus nodig had, er de nummers 
op schilderen." 
" M i j n vader maakte lange dagen. Toen De Verwach
ting ging samenwerken met de Rotator, moest hij 
vaak wei en andere producten afleveren bij hun 
fabriek aan de Papaverweg i n Amsterdam-Noord 
(Melkcentrale Noord). Vooral 's winters waren de 
wegen slecht, en er was nog geen A7. Hi j kwam soms 
pas om elf uur thuis, mi jn moeder stond hem buiten 
wel eens op te wachten, die was dan ongerust. 
E n 's morgens weer om vijf uur je bed uit! 
Maar met kerst kreeg je een edammer en een pond 
boter! E n met Talsma, de directeur, kon je dingen 
'regelen'. Maar hij was er uiteindelijk voor de boe
ren!" 

Interview met Willem Groot 
We spreken W i l l e m Groot op 10 januari 2011. W i l l e m 
is 9 december 1924 geboren aan de Slagterslaan in 
Berkhout. Hi j is de zoon van Jacob Groot (geb. 
23-12-1898, overl. 1972) en Tr ien Bakker (geb. 
18-7-1897, overl. 1965). Hi j is getrouwd met Tr ien van 
Diepen, geboren 14 maart 1929. 
Enige jaren na zi jn geboorte verhuisde hij met zijn 
ouders naar de Bobeldijk. Tot plm. 1946 hielp hij zi jn 
vader in de tuin. A f en toe assisteerde hij zi jn buur
man, die melkrijder was bij zuivelfabriek De Prinses 
in de Schermer. Op een gegeven moment kon hij daar 
zelf aan de slag i n die functie. 
In december 1954 verhuisde W i l l e m naar Wognum, 
om bij melkfabriek De Verwachting i n dienst te 
treden, eveneens als melkrijder. Het gezin huurde 
het werkmanshuis van Winke l , nu Oude Gouw 28, 
voor 5 gulden in de week. W i l l e m en zi jn vrouw 
wonen hier nog steeds. Het huis is inmiddels hun 

Melkrijder Willem Groot en zijn vrouw Trien van Diepen. 

Foto: Collectie W. Groot. 
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eigendom. Zo werd zijn baas, directeur Talsma, bijna 
zijn buurman. Dientengevolge verzocht deze hem 
wel eens een privéklusje te verrichten, van het 
uithalen van de dakgoot tot het wassen van de auto! 
Talsma hield kantoor achter zijn eigen huis, de 
directeurswoning (nu Oude Gouw 36), samen met 
Willem Huibers. 

Melk rijden 
Willem Groot vertelt: "Er waren in die tijd twee 
vrachtauto's, een Chevrolet en een Ford, met rechtse 
besturing (ex-legerauto's), en drie chauffeurs. Zeven 
dagen werken en de achtste dag vrij, later zes dagen 
op en dan een dag af. Ik bracht melk en melkproduc
ten (vooral kaas) naar de melkslijters in Hoorn. Ook 
reed ik met schoolmelk en viel ik in op de wagen die 
bij de boeren twee keer per dag de melk ophaalde. 
Die zat in 40-literbussen, die je van tussen je benen 
met een zwaai op de wagen zette, soms tweehoog, 
een handigheidje! Van tevoren even voelen of-ie wel 
helemaal vol was, anders vergiste je je in het gewicht 
en kon het in je rug schieten. Insmeren met 'Sloan's 
Balsem' moest dan uitkomst bieden." 
Zomers werd de melk 's morgens en 's avonds opge
haald, 's winters alleen 's morgens. De koeien gaven 
minder of stonden droog, dus de rest van de dag hielp 
Willem dan in de fabriek. 
"De melkwagen werd gelost bij de melkontvangst. 
Daar werd per boer het aantal liters en het vetgehalte 
genoteerd. De lege bussen gingen omgekeerd via een 
soort glijbaan naar de plek waar ze een voor een 

gespoeld werden: 'kraantje open, kraantje dicht.' Dit 
gebeurde met sodawater en stoom. De stoomketel 
stond in het ketelhuis, met de lange schoorsteen. Al 
het afvalwater, ook van de kaasmakerij, stroomde in 
de sloot. De melk werd in een groot vat gestort, om 
gepasteuriseerd te worden. Op de bovenverdieping 
van de melkontvangst stonden de vaten waar de wei 
(restproduct van de kaasmakerij) in gepompt werd. 
Soms vlóóg er iemand de trap op als zo'n vat overliep! 
In de betegelde kelder achter de melkontvangst werd 
de boter verpakt. Naast boter werden er yoghurt, brij 
(gortepap) en prol (karnemelksepap) gemaakt." 

De kaasbereiding 
De melk voor de kaas werd verwerkt in het lange 
gebouw met zadeldak achter de melkontvangst. 
Willem: "Daar ging de melk in twee grote kaaskui-
pen. Kaasmakers waren Foeke Loosma en Freek van 
der Kooij. Er werd stremsel en zuursel toegevoegd en 
de melk veranderde in wrongel. Die werd als het 
ware 'voorgeperst' door er met twee man een zware 
ijzeren plaat op te tillen. De goede wei die zo vrij
kwam, werd met een tankauto naar de 'Melksuiker-
Uitgeest' gebracht en de rest kregen de boeren terug. 
Zij gebruikten het als veevoer. 
Dan werd de wrongel gesneden, in kaasdoek gewik
keld (nog een hele kunst; je mocht geen 'vouwen' in 
de kaas krijgen, maar ik had het vroeger al eens 
geleerd, dus het ging mij goed af) en in kaaskoppen 
gedaan. Een volger erop en vervolgens een uur of zes 
onder de pers. Twee stenen (gewichten) eraan. Na 

Naoorlogse bedrijvigheid rond De Verwachting. Bij het portier van de melkwagen P. Meilink. In de korte witte jas M. Betsema. De jongen voor 

de wagen is Retse Talsma. De man rechts staat bij 'kraantje open, kraantje dicht'. Foto: Gemeente Medemblik. 
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een tijdje aandraaien en nog twee stenen erbij. 
E r werden edammers en goudse kazen geprodu
ceerd, van 40+ tot volvet, zeker meer dan honderd 
kazen in de week." 
Na het persen werden de randjes afgesneden en 
gingen de kazen in het pekelbad, onder in het kaas
pakhuis. Na het pekelen werden ze door een luik 
opgeworpen naar de kaaszolder, waar iemand ze 
opving en op de kaasplanken legde. Daar moesten ze 
rijpen. Hoe langer ze rijpten, des te ouder de kaas. De 
kazen werden met een kwast in de olie gezet (niet 
zoals nu in plastic) en moesten geregeld gekeerd 
worden. Uiteindelijk gingen ze naar de kaashandelaar. 

Melkgeld 
W i l l e m moest ook met veel geld op pad: "De boeren 
kregen om de veertien dagen het melkgeld uitbe
taald. Bij sommige fabrieken werd het i n een envelop 
tussen melkbus en deksel geklemd. Bij De Verwach
ting werd het geld i n zakjes gedaan en afgegeven 
door de melkrijder, die op een fooi hoopte. Een 
zuinige boer zei eens: 'Je kan het wel door de brie
venbus gooien!' Dat scheelde hem de fooi! E r waren 
ook enkele boeren, zoals Weeder, die het geld kwa
men halen. Op een vrijdag zag ik ze zonder zakje 
weer vertrekken. Wat bleek: de kas klopte niet, per 
ongeluk was er i n een zakje dubbel geld gedaan. Alles 
werd opnieuw geteld totdat de fout gevonden was! 

Soms was er een nabetaling, De Verwachting was een 
coöperatie dus de eventuele winst werd uitgekeerd 
aan de leden. Ook het personeel kreeg wel eens iets 
extra's, zoals een keer honderd gulden. Dat was i n de 
tijd voordat iedereen vakantiegeld kreeg. Talsma was 
zeer sociaal." 

Later ging De Verwachting samenwerken met 
Rotator (onderdeel van 'Melkcentrale Noord') i n 
Amsterdam-Noord. Die gingen toen de pap en 
bijvoorbeeld chocolademelk leveren. "Daar weet ik 
nog een aardig verhaal over. Jan Entius van het 
Wapen van Nibbixwoud had eens op zondag een 
kinderfeestje. Halverwege zat-ie zonder chocolade
melk. Hi j belde naar Talsma voor een levering, maar 
die zei: 'Jammer, maar daar begin ik niet aan, eigen 
schuld!' Talsma's vrouw kwam toen bij mij vragen en 
ik heb toch die chocomel nog bij Entius gebracht." 

Rond 1975 kregen alle boeren een melktank en 
verdwenen de bussen. De Verwachting was al geliqui
deerd (1963) en W i l l e m werkte voor Aurora in 
Opmeer. "Ik moest het certificaat 'Bacterievrij 
werken' halen, zodat ik op de rijdende melkontvangt 
(melktankwagen) kon gaan rijden. Dat heb ik gedaan 
tot m'n 61e. Toen moest ik in de vut, plaatsmaken 
voor een jongere." 

Luchtfoto rond 1950. De Verwachting met links het kaaspakhuis en vooraan de melkontvangst, beide uit 1939. Rechts het huis van directeur 

Talsma uit 1928. Foto: Gedenkboek 50 jaar Zuivelbond. 
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