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Kaas is een van de belangrijkste producten van de Beemster. De traditie van het kaasmaken gaat terug tot de 
droogmaking. Al halverwege de ‘gouden’ zeventiende eeuw produceerden de boeren in de polder thuis op de 
boerderij tienduizenden kilo’s kaas per jaar. Met de komst van nieuwe productiemethoden en fabriekskaas 
is het kaasmaken van een ambacht steeds meer een wetenschap geworden. De Beemster landbouwpionier 
Wouter Sluis gaf daar al anderhalve eeuw geleden de aanzet voor. 

Boerderijkaas en fabriekskaas
De Noord-Hollandse boer maakte van oudsher zijn kaas zelf op de boerderij. Dat wil zeggen, dat deed zijn vrouw 

of zijn meid, want kaasmaken was traditioneel vrouwenwerk. De boerderij werd daartoe in het zomerseizoen, 

wanneer de koeien in het land waren, omgebouwd tot een kleine kaasmakerij. De Beemster boerinnen maakten 

vooral de kleine ronde kazen van het type Edammer. De kaas werd via de kaasmarkt in Purmerend geëxporteerd 

tot in het verre buitenland. Op die manier van produceren en verhandelen veranderde eeuwenlang weinig.

 Maar terwijl de Hollandse boeren nog altijd op de beproefde ambachtelijke manier hun kaas bleven maken, 

experimenteerden boeren in Amerika en Canada rond 1870 al met het maken van fabriekskaas.1 Een artikel dat 

de Purmerender Courant in 1871 vertaalde uit een Amerikaans blad, schetste een alarmerend beeld: alleen al in 

de staat New York bestonden er op dat moment 944 onderlinge kaasfabrieken, die de melk van een kwart miljoen 

koeien verwerkten. ‘Zelfs Holland, het welk eeuwen lang uitmuntte met zijn kaas en welker verscheidenheid van 

soorten geschikt was voor veler smaak en markten, voerde in het vorige jaar slechts de helft uit van de hoeveelheid 

welke wij verzonden’, aldus het artikel. Het meldde verder vol zelfvertrouwen dat ‘in de geschiedenis van den 

vooruitgang niets te vergelijken is met dezen triomf der Amerikaansche uitvinding’ (van de fabrieksmatige 

kaasproductie).2

 Voor de Noord-Hollandse kaas was Engeland een uitermate belangrijke markt. Meer dan de helft van de 

Beemster kaas kwam daar terecht. In 1860 bedroeg het marktaandeel van de Hollandse kaas op de Engelse markt 

63,5 %. In 1880 was dit aandeel gezakt tot 16 %. Toch was de hoeveelheid kaas die naar Engeland werd verscheept, 

niet eens zoveel minder geworden. Maar de vraag was enorm gegroeid, en daarin werd bijna helemaal voorzien 

door de Amerikaanse en Canadese nieuwkomers op de markt. Als gevolg daarvan ging de prijs van de kaas voor 

de Beemsterboeren uiteindelijk gevoelig onderuit. 

 De fabriekskaas uit Amerika bleek niet alleen veel goedkoper, maar ook veel constanter van kwaliteit. Waar 

vroeger eigenlijk zelden iemand opkeek van wormpjes of blauwe stippen in de kaas, werden deze ongemakken nu 

het gesprek van de dag. Vooral de ouderwetse harde volvette kaas kampte vaak met dit soort ongerechtigheden. 

Tot 1880 was van dit alles nog weinig te merken. De meeste boeren maakten mooie prijzen voor hun kaas. Maar 

vanaf 1885 liep de prijs gevoelig terug. In plaats van 40 gulden voor een stapel van 50 kilo kaas kregen de meesten 

tegen het einde van de eeuw niet veel meer dan 25 tot 30 gulden. Dat betekende voor veel boeren 25 tot 30 % 

minder inkomsten. 
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Experiment Sluis
Al in 1872 ging landbouwpionier Wouter Sluis naar Engeland om daar een moderne kaasfabriek te bekijken. 

De leergierige Sluis zou vaker op pad gaan om van de buitenlandse concurrentie te leren, onder meer ook naar 

Denemarken en Sleeswijk-Holstein om daar de boterfabricage te onderzoeken. Hij werd een gezaghebbende 

voortrekker op het gebied van de vernieuwing van het kaasmaken. Zijn motto was dat kaasmaken geen zaak van 

geluk of toeval was, of van de zegen van boven, maar ‘een wetenschap is, die beoefend moet worden.’3 

 Maar het kaasfabriekje ‘Welgelegen’ dat hij na thuiskomst uit Engeland samen met zijn buurman Jan Stuyt 

aan de Volgerweg begon, werd geen succes. ‘Ik hoor hem nog doceren over de verkrijging van een gelijkmatiger 

product en de opheffing der slavernij waaronder vooral de boerinnen gebukt gingen’, schreef zijn collega-boer 

Klaas Zijp in zijn herinneringen aan Wouter Sluis.4 Sluis had kort voor het experiment met die eerste kaasfabriek 

zijn vrouw verloren. Hij miste daardoor een belangrijk paar handen op de boerderij. Waarschijnlijk had dat laatste 

veel met het experiment te maken. 

 Volgens Zijp had de fabriek van het begin af te kampen met veel scepsis bij de kaashandelaren, die het bedrijf 

boycotten. Door een constructiefout van de ijzeren vormen kregen veel van die eerste fabriekskaasjes open randen, 

waardoor ze kwetsbaar werden voor bacteriën. Al snel trokken daarop verschillende meewerkende boeren hun 

melk uit het project terug en moest de onderneming gesloten worden.

 Deze mislukking weerhield Sluis er niet van zijn collega-boeren er middels lezingen en demonstraties te over-

tuigen van de noodzaak om het aloude kaasmaken kritisch te bekijken. Zo introduceerde hij de thermometer 

(‘Wat voor een timmerman een hamer is, is voor een kaasmaker een thermometer’), de dubbelwandige kaastobbe 

bekleed met blik, die beter schoon te houden was en de kaaskliener, een raamwerk van stalen messen om de 

wrongel mee klein te snijden. Desondanks was de mislukking van het fabriekje van Sluis en Stuyt lang een rem 

op nieuwe experimenten.

Kaasmaken in de zomerstal

Valentijn Bing en Jan Braet van Überfelt, ca. 1860 

Op deze geromantiseerde prent delen hond en 

paard mee in de kaasbereiding. 

Wouter Sluis, profeet in eigen polder

Landbouwvernieuwer Wouter Sluis (1827-1891) werd 

geboren in Den Hout tussen Hoogkarspel en Ven-

huizen in West-Friesland. Hij was net twintig toen 

hij zich als jonge boer vestigde in de Beemster aan de 

Hobrederweg, vlak naast die andere landbouwpionier 

en leermeester, de 28 jaar oudere Jacobus Bouman. 

Sluis was een leergierig en nieuwsgierig man. Zijn 

leven lang zocht hij rusteloos contact met iedereen 

van wie hij wat kon leren. Hij ging naar Engeland om 

nieuwe kaasfabrieken te bekijken, bezocht in 1877 de 

grote Landbouwtentoonstelling in Hamburg en zat bij 

elke nieuwe boerenorganisatie als gangmaker op de 

eerste rij, of het nu de Hollandsche Maatschappij van 

Landbouw was, het Nederlandsch Rundveestamboek 

of de agrarische vernieuwingsbeweging Vereeniging 

tot Ontwikkeling van het Noord-Hollandsch Noorder-

kwartier. 

Uiteindelijk deed Sluis niets liever dan een ander iets 

leren. Hij was dan ook een vurig pleitbezorger voor 

een landbouwschool, waarvan hij de totstandkoming 

echter in zijn leven niet heeft mogen meemaken. 

Zijn medeboeren waren vaak sceptisch over zijn 

nieuw lichterij. Zoals over zijn experimenten met een 

maaimachine. Maar toen in de zomer van 1873 de 

buitenlandse hannekemaaiers schaars waren en wel 

10 gulden per morgen land vroegen, ‘heb ik reeds acht 

boeren moeten afwijzen die mijne machine wilden 

gebruiken, waarmede zoo erg is gespot’, schreef hij 

in juni 1873 aan de regenten van het ‘Deutzenhofje’, 

waarvan hij sinds het huwelijk met zijn tweede vrouw  

in 1858 pachter was.

Sluis’ experiment met een kaasfabriek werd in 1872 een 

faliekante mislukking door ondeugdelijke apparatuur 

en tegenwerkende handel. Het weerhield hem er niet 

van om tal van vernieuwingen op het gebied van het 

kaasmaken te blijven promoten. Kaasmaken was een 

wetenschap die serieus beoefend moet worden, was 

zijn overtuiging die hij in talloze lezingen uitdroeg. 

Ondertussen pleitte hij voor stoomgemalen in de 

Beemster en deed hij, samen met Jan Lankelma uit 

Purmerend, experimenten met brongas uit de polder-

bodem om dat voor verlichting en koken bruikbaar te 

maken. De zogenoemde Nortonpijpen die ze daarvoor 

sloegen, leverden tevens schoon bronwater voor het 

koelen van de melk en het drenken van het vee. 

Zijn reputatie reikte al snel tot over de grenzen. Tien-

tallen geleerden, veekenners en zuiveldeskundigen 

uit heel Europa, Amerika, Zuid-Afrika en Argentinië 

bezochten Wouter Sluis in het ‘Deutzenhofje’, zoals 

hij trots in zijn gastenboek liet aantekenen. Een van 

hen was de Amerikaanse landbouwkundige ingenieur 

George E. Waring die in 1876 in zijn boekje A Farmer’s 

Vacation schreef over zijn bezoek aan Wouter Sluis, 

‘een helder kijkende, gespierde “Yankee-looking” 

man van middelbare leeftijd’, die goed genoeg Engels 

sprak om hem te begrijpen. Toen Waring ’s ochtends 

op de boerderij aankwam, was Wouter Sluis net bezig 

mosterdzaad en karwijzaad te dorsen met een machine. 

Hij toonde hem gelijk zijn veestapel, die bestond uit 25 

‘inmens grote’ Hollandse koeien met indrukwekkende 

uiers. Sluis gaf de Amerikaan daarbij een heel college 

over ‘melkspiegels’ bij de koe en liet hem een vertaald 

handboek zien van de Fransman Guenon over 

melktekens bij koeien. Verder had Sluis 24 stuks jong 

melkvee en twintig weidkoeien, die droog stonden en 

voor het vlees geweid werden. Ook had hij 160 schapen 

lopen, die hij had gekruist met Engelse Lincolnschapen. 

Sluis had daarvoor in Enge land een aantal beesten 

gekocht die in 1872 in Londen de eerste prijs hadden 

gewonnen op een grote landbouw tentoonstelling. 

Een week later ontmoette Waring Sluis opnieuw, toen 

deze op het punt stond zich in te schepen naar Engeland 

om nieuwe beesten te halen. Door een blinkend schone, 

lege zomerstal met schotels langs de wand en zand 

op de vloer leidde Sluis hem naar zijn studeervertrek 

vol boeken, waar hij het gastenboek moest bekijken 

en tekenen. Vervolgens kreeg hij in de kaasmakerij 

een college in het kaasmaken, waarbij Sluis alles tot 

in detail uiteen zette, met daarbij uiteraard een uitleg 

Kaaspers 

Uit: George A. Waring, A Farmer’s Vacation, 1876

Illustratie uit het boek van de Amerikaanse landbouwdeskundige Waring, 

die in  1875 een bezoek bracht aan Wouter Sluis op het ‘Deutzenhofje’.

Wouter Sluis (1827-1891)

Landbouwpionier Wouter Sluis was een 

groot propagandist van de thermometer

bij de kaasbereiding.
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over de onmisbaarheid van de thermometer. Dat alles 

tekende Waring minutieus op met tal van instructieve 

tekeningen. Diep onder de indruk reed de Amerikaan 

’s avonds in de schemering terug naar Purmerend. 

Achterom kijkend over de dijk zag hij een dikke mist 

oprijzen uit de polder. ‘Het was op dat moment simpeler 

om je dit grote gat in de grond voor te stellen als een 

meer vol water, dan je te realiseren welke verandering 

de Hollanders hier met veel inspanning en inventiviteit 

hadden teweeggebracht’ schreef hij vol bewondering.5 

In 1881 wist Wouter Sluis de regenten van het 

‘Deutzen hofje’ zover te krijgen dat zij een splinter-

nieuwe modelboerderij neerzetten, geheel volgens de 

modernste inzichten van hun pachter. Maar toen de 

agrari sche crisis halverwege de jaren tachtig doorzette, 

kwam Wouter Sluis in financiële problemen. Twee jaar 

nadat hij in december 1883 met een kostbaar zilveren 

geschenk met inscriptie door zijn verpachter was 

gefêteerd vanwege 25 jaar trouwe pacht, werd hij van 

zijn schepping afgezet. Met kerstmis 1885 moest hij de 

boerderij ontruimen. Met zijn laatste centen begon hij 

een tuinbouwbedrijfje aan de Zuiderweg. Hij werd de 

grote voorman van de tuinders in de Beemster, met wie 

hij de Tuinbouwvereeniging Beemster en Omstreken 

opzette en een coöperatieve augurkenfabriek begon. 

In 1887 raakte hij door een beroerte eenzijdig verlamd. 

Zijn bedrijfje kwam, met de pas geplante vruchtbomen, 

onder de hamer. Het polderbestuur kreeg een verzoek 

om bij te dragen in de inkoopsom van 2.400 gulden 

bij het Gast- en Proveniershuis in Purmerend om Sluis 

een rustige oude dag te bezorgen, maar dat verzoek 

werd ‘ter zijde gelegd’. Uiteindelijk belandde hij in het 

Psychiatrisch Ziekenhuis Meerenberg in Santpoort, 

waar hij na twee jaar op 20 februari 1891 vrijwel in 

anonimiteit overleed. Als landbouwvernieuwer heeft hij 

echter bij volgende generaties een onuitwisbare indruk 

nagelaten.6 

Advertentie van kaasfabriek ‘De Vlijt’, 1904

Personeelsbesparing
Hoewel de wijze van kaasmaken in feite maar weinig verschilde van die op de boerderij, maakten toch steeds 

meer boeren als antwoord op de veranderde economische omstandigheden de overstap naar de kaasfabriek. Het 

voornaamste voordeel was de besparing op personeel. Daarnaast werd het kaasseizoen er langer door. Op de 

boerderij was kaas maken min of meer beperkt tot de weideperiode. Daarna gaven de koeien op stal eigenlijk te 

weinig melk om nog rendabel kaas te maken. De productie bleef in de winter meestal beperkt tot wat boter, want 

voor verse melk waren bij gebrek aan goed vervoer nauwelijks klanten. Alle beetjes bij elkaar leverden voldoende 

op om de kaasmakerij voort te zetten in een periode dat de vraag naar kaas groot was en het aanbod gering. 

 Van oudsher gingen de boeren bij voorkeur voor ‘de hoogste markt’ van hun kazen. Maar die hoogste markt 

was in de agrarische crisis niet meer zo’n succes. Daarom kozen sommigen toch liever voor kwantiteit dan voor 

kwaliteit. Wie echter een vrouw of een meid had die goed kon kazen, bleef dat vaak doen omdat het voordeel van 

de eerste kaasfabriekjes maar betrekkelijk was. Boeren die zorgen hadden over hun kaas of personeel legden die 

sores echter graag neer bij de kaasfabriek. Dat gold ook voor boeren die zich vooral bezighielden met vetweiden 

van afgemolken koeien voor de slacht. Om zich in te dekken tegen de risico’s van de lage vleesprijzen aan het 

einde van de negentiende eeuw gingen ze vaak over op melkvee, hoewel ze van huis uit weinig ervaring hadden 

met het lastige kaas maken. Vetweiders kozen daarom vaak als eersten voor de fabriek. Ook boeren die zich 

toelegden op het fokken en verhandelen van jongvee, maakten die keus al snel.

Dagkaas
De fabriekjes produceerden zogenoemde ‘dagkaas’, dat wil zeggen dat de deelnemers eens per dag ’s ochtends 

hun melk met paard en bakwagen of met een hondenkar naar de fabriek brachten, waar alles in één grote bak 

ging. Elke boer bracht een mengsel van de verse ochtendmelk met de melk van de vorige avond, die ’s nachts 

op de boerderij was afgekoeld. Vaak gebeurde dat koelen op de boerderij in een koelbak waar het water uit de 

wel water bron doorheen stroomde. ’s Ochtends stond er dan een laag room op de melk, die de boerin er met een 

spaan afschepte voordat de melk naar de fabriek ging. Van die room werd op de boerderij boter gemaakt. De 

dag kazen waren dus niet meer volvet, zoals tot dan toe op de boerderij gebruikelijk was, maar ongeveer 40+. De 
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Grafiek 4.1. Kaasprijzen op de markt in Alkmaar 

prijs per 100 kg 1850-1914

Bron: L.F. van Loo, Armelui, armoede en bedeling te Alkmaar, 

1850-1914 (Bergen 1986), 191. Alkmaar was eind negentiende 

eeuw de belangrijkste kaasmarkt van Noord-Holland, waar de 

beste prijzen voor de kaas te krijgen waren. Ook de Beemster 

boeren verkozen Alkmaar op den duur boven Purmerend.

Kaasfabriek ‘De Hoop’, ca. 1890

Opgericht in 1886 op de hoek van de Middenweg

en de Zuiderweg, als eerste kaasfabriek in de Beemster

na het mislukte experiment van Wouter Sluis.

Samen kaasmaken
Pas twaalf jaar na het mislukte experiment van Wouter Sluis en Jan Stuyt nam Jan Koopman in 1886 het initiatief 

om samen met zeven medeveehouders opnieuw een kaasfabriek te beginnen, ‘De Hoop’op de hoek van de Zuider-

weg en de Middenweg. Elders in Noord-Holland waren er al meer coöperatieve kaasfabrieken, met name in 

de polders in de omgeving van Schagen. Koopman was een actief veefokker, lid van de Beemster Veefokkerij 

Vereeniging, inspecteur van het Rundveestamboek en lid van tal van andere besturen in de Beemster. Aannemer 

Reyer Klaas Koppen uit Westgraftdijk zette de nieuwe fabriek in zes weken neer, voor 5.300 gulden.7 Hij werd de 

specialist in de streek en zou er nog heel wat bouwen.

 In de volgende jaren kwamen er nog acht kaasfabriekjes bij: in 1888 ‘De Eendracht’ aan de Oosthuizerweg bij 

de Neckerweg van elf boeren onder leiding van Koenraad Bakker; in 1890 ‘De Vlijt’ aan de Middenweg in Noord-

beemster en de ‘Bamestra’ in Middenbeemster, elk van acht oprichters; in 1900 de ‘Arcadia’ van zeven samen-

werkende boeren aan de Jisperweg (in 1906 met tien man verder onder de naam ‘Beemster’); in 1901 ‘De Unie’ aan 

de Volgerweg bij de Jisperweg en ‘De Toekomst’ aan de Rijperweg, van respectievelijk tien en elf deelnemers; in 

1906 ‘De Volharding’ aan de Hobrederweg en tenslotte in 1907 de ‘Wilhelmina’, ook aan de Hobrederweg bij de 

Jisperweg.8 Met zeventien vennoten, die elk 1.000 gulden inlegden, was die laatste nog relatief groot. Hoe kleiner 

de club, hoe groter het vertrouwen van de firmanten in elkaar, leek wel het devies.

 ‘Fabriek’ was overigens een groot woord voor deze bedrijfjes. ‘De Hoop’ had twee mannen en een vrouw in 

dienst. Het aantal werknemers van ‘De Eendracht’ verdubbelde tussen 1891 en 1911 van twee naar vier.9 Sommige 

van die eerste kaasfabriekjes, zoals ‘De Toekomst’ en ‘Arcadia’, hadden nog het uiterlijk van een stolpboerderij. 

Daarnaast stond wel een imponerende schoorsteen, waardoor het geheel toch op een echte fabriek probeerde 

te lijken. De kleine stoommachine van 2 ½ pk diende echter hoofdzakelijk om de dubbelwandige vaten te ver-

warmen waarin de kaas gemaakt werd en verder om een hijstoestel aan te drijven. In feite kwam het er vooral 

op neer dat de deelnemende boeren de kaasmakerij uit hun eigen bedrijf samenvoegden in één gebouw en zich 

daar mee personeel bespaarden. Het houtwerk van de kaasmakerij was net als op de boerderij ‘staltjesblauw’ 

geschilderd tegen de vliegen en de muren waren om dezelfde reden gewit met afgewerkte carbid. De vloer van 

de kaasmakerij was, anders dan de stal bij de boeren thuis, betegeld met gele tegels en liep enigszins schuin af 

naar een schrobgoot in het midden. De fabriek bevatte verder een woning voor het kaasmakersechtpaar en een 

paar bedsteden voor één of twee assistenten. De boeren die de fabriek bestuurden, hielden er toezicht op het 

werk als was het hun eigen bedrijf. Eén van hen bracht wekelijks de gezamenlijk gemaakte kazen naar de markt.
Advertentie van

‘De Hoop’, 1897
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wat zachtere halfvette kaas bleek minder gevoelig voor mislukkingen en het toeval wilde dat tegen het einde van 

de negentiende eeuw ook de smaak van de consument veranderde en de zachtere dagkaas het in de handel goed 

ging doen. Ook op de boerderij gingen de boerinnen daarom in toenemende mate over op het maken van dagkaas.

De controle op de kwaliteit en de hygiëne van de aangeleverde melk was aanvankelijk nog minimaal, vandaar dat 

de behoefte aan onderling vertrouwen wel een grond had. Na het afleveren van de melk in allerhande emmers en 

bussen konden de deelnemers de eiwitrijke wei die na het kaasmaken van de vorige dag was overgebleven, weer 

mee naar huis krijgen. Ze werd zolang in een kelder onder de fabriek opgeslagen. De wei werd aan de kalveren 

gevoerd en verder vooral gebruikt om varkens te mesten. 

Wintervoordeel
Behalve het uitsparen van kaasmeiden zat de grote winst van de samenwerking in een kaasfabriek in het winter-

voordeel. Tot dan toe was kaas een seizoensproduct. De melkopbrengst in de winter was doorgaans te laag om 

op de boerderij nog regelmatig kaas te kunnen maken. In de volle stal was er in de wintertijd ook weinig ruimte 

om dat hygiënisch te doen. Door alle beetjes van een aantal boerderijen bij elkaar te voegen, was het wel mogelijk 

om de kaasproductie in de wintermaanden op bescheiden schaal voort te zetten. Dat was aantrekkelijk, omdat 

de kaas in die periode door het lage aanbod vaak meer opbracht. 

 De bedrijfsboekhouding van één van de deelnemers van de eerste kaasfabriek ‘De Hoop’, Pieter Kramer, laat 

zien dat de zuivelopbrengst van zijn koeien in de crisisperiode na 1880 was gedaald van 240 gulden per koe in 

1881 tot 145 gulden in 1885. Toen hij de melk naar de kaasfabriek bracht, wist hij dat bedrag de eerste jaren weer 

tot 200 gulden per koe op te krikken. Daarna zakte de opbrengst door de verdere prijsdalingen opnieuw naar 

ongeveer 150 gulden tijdens het dieptepunt van de crisis in 1895.10 Kramer was geen kaasspecialist maar vooral 

een vetweider, die het lastige kaasmaken kennelijk graag uitbesteedde.

Interieur van kaasfabriek ‘De Vlijt’, ca. 1920

De wrongel gaat in de kaaskoppen, nog net als

op de boerderij. Links Jacob Zijp en rechts Piet Breg,

medewerkers van kaasmaker Cor Koorn.

Hondenkar, ca. 1910

Knecht met hondenkar en melkbussen 

op weg naar de melkfabriek.

Tegeltableau met afbeelding van kaasfabriek 

‘De Eendracht’, opgericht in 1888

De Kaasmarkt in Purmerend, ca. 1905

Links Hotel Centraal, op de achtergrond 

de torenspits van de Lutherse kerk.
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Behalve de kaasfabrieken van de grote boeren waren de commerciële zuivelfabrieken van de ‘NV Hollandia’ 

in Purmerend en in de Klaterbuurt in de Beemster belangrijke afnemers van de tuinders. Die fabrieken waren 

niet opgezet door boeren, maar door een firma in Vlaardingen die diverse fabrieken in het westen van het land 

had. Die fabrieken maakten ook kaas, maar leverden voornamelijk consumptiemelk en boter aan melkslijters 

en melkinrichtingen in de steden. Bij de fabriek in de Klaterbuurt werd de productie via een apart spoortje per 

tram afgevoerd. Naast de coöperatieve kaasfabriekjes was deze ‘Hollandia’-fabriek in de Beemster sinds 1900 

een beetje een vreemde eend in de bijt. Hij was vanaf het begin groter dan de andere, met een stoomketel van 

10 pk en zes man personeel.14

Onder elkaar
De kaasfabrieken in de Beemster waren allemaal klein van opzet. Dat bleven ze ook de eerste deccennia. De 

bestaande fabrieken namen nauwelijks nieuwe leden aan. Men hield het liever onder elkaar. Om een al te 

wisselvallige productie te voorkomen, werden er wel afspraken gemaakt om deelnemers aan de gezamenlijke 

fabriek te binden. Zo schreef het reglement van de laatst opgerichte fabriek de ‘Wilhelmina’ in 1907 voor dat de 

deelnemers minimaal tien koeien moesten hebben en zich verplichtten al hun melk aan de fabriek te leveren. 

Drie van de zeventien deelnemers, Cornelis Bakker, Jan van Baar en Johan Scheringa, niet de minsten, kregen 

Wie echt goed was in het kaasmaken kon vaak betere kwaliteit leveren dan de kaasfabriek en op de markt een 

hogere prijs bedingen, zo wees ook een onderzoek uit van de destijds invloedrijke Vereeniging tot Ontwikkeling 

van de Landbouw in het Noord-Hollandsch Noorderkwartier in 1901.11 Zeker boeren die meewerkende dochters 

hadden die het werk opknapten, waren voordelig uit door het zelf te blijven doen. Vandaar dat veel boeren niet 

overstapten naar de kaasfabriek, maar nog lang zelf bleven kazen. Deze zelfkazers maakten echter in de winter 

graag gebruik van de fabriek om hun wintermelk te gelde te maken, want zonder koeling was voor verse melk 

nog heel lang geen consument in de buurt te vinden.

 Ook voor tuinders die ’s winters doorgaans een aantal koeien van de boeren overnamen voor de mest, was de 

kaasfabriek een uitkomst. Zoals bijna elke tuinder had Jan van der Hoek aan de Westdijk ’s winters drie of vier 

‘opzetkoeien’ (zo werden de winterkoeien genoemd) op stal. In het najaar kocht hij daartoe ‘gelde’ koeien (koeien 

die niet drachtig geworden waren) op de markt in Purmerend, waarschijnlijk tijdens de najaarskermis. De melk 

ging naar ‘De Unie’ en van de room maakten ze thuis af en toe wat boter. Voor het hooi van de koeien pachtte hij 

een stuk dijk dat hij ’s zomers maaide.12 Ook de vader van Geer Doets die los werkman was, had elke winter een 

paar koeien. Soms kreeg hij die van boeren een winter ‘om de melk’ te leen. Als hij ze tijdens de wintermaanden 

voerde, mocht hij de melk houden. Die bracht hij naar kaasfabriek ‘De Vlijt’.13 

 

Kaasmaken op ‘De Oranjeappel’, 1926

Pachtboerderij ‘De Oranjeappel’ van het gelijknamige 

doopsgezinde weeshuis in Amsterdam was een modelbedrijf, 

dat onder streng medisch en veterinair toezicht kaas en 

‘ziektekiemvrije melk’ produceerde voor ziekenhuizen en 

herstellingsoorden in Amsterdam. Volgens een luxe gedrukte 

brochure werd de melk op de boerderij speciaal verpakt in 

hygiënisch gestoomde flessen met aluminium afsluitdop. 

Het bedrijf was aangesloten op de waterleiding en werkte 

destijds al met een elektrische melkmachine. Pachter was 

burgemeester C.D. Kaaskoper van Oosthuizen, die het werk 

vooral liet doen door bedrijfsleider Ariën Kwadijk met zijn 

vrouw en knecht.

Melkbriefje van dagkaasfabriek ‘De Vlijt’, 1911

Interieur van consumptiemelkfabriek ‘N.V. Hollandia’ in 

Purmerend, ca. 1900

Personeel aan het werk in de fabriekshal. De apparatuur 

wordt aangedreven door een stoommachine die de boven de 

werkbank draaiende as en de aandrijfwielen en -riemen in 

beweging brengt. 
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voor die laatste bepaling echter een uitzondering: zij hoefden alleen tussen november en april hun melk te 

leveren.16 Overigens was de omzet in de wintermaanden bij deze fabriek in de beginjaren zo matig dat er slechts 

om de dag gekaasd kon worden.17 ‘De Hoop’ had in de jaren 1911-1914 vijftien vaste leden en een stuk of acht 

parttime melkinbrengers.18

 Toen in 1916 de Beemster door de watersnood in Waterland en de Wormer overspoeld werd met evacués en 

hun vee, gaf het de nodige paniek hoe al die extra melk in de kaasfabriekjes te verwerken. 

Exportavonturen en melkstaking
De kaasprijzen waren in de jaren van de Eerste Wereldoorlog hoog en de fabrieken boerden goed. Met het oog 

op de nationale voedselvoorziening had de overheid de vrije markt echter aan banden gelegd. Vooral de export 

werd sterk gereguleerd. Voor de kaasfabrieken werd het daardoor aantrekkelijk om vennootschappen aan te 

gaan met kaasexporteurs om de kaas buiten de kaasmarkt om in het buitenland te verhandelen. Vijf van de 

negen Beemster kaasfabrieken stapten zo in 1916 in een samenwerkingsverband met andere kaasfabrieken en 

de kaashandelaren J.W. Groot en J. Schardam uit Edam, de ‘NV Gestam’. Ze dachten daarmee grote winsten te 

behalen. Maar vanwege de duizelingwekkende geldontwaarding in Duitsland en de devaluaties in Frankrijk 

zakte de afzetmarkt na de oorlog in. De voorraden in de kaaspakhuizen liepen op en vroegen om steeds grotere 

investeringen. Dat eindigde in veel conflicten. Het exportavontuur bracht menig kaasfabriekje in Noord-Holland 

op de rand van de afgrond.19 Halverwege de jaren ’20 stapten ‘De Hoop’, ‘De Toekomst’ en ‘De Vlijt’ na ruzie uit 

de ‘NV Gestam’. ‘De Eendracht’ en ‘De Volharding’ hielden vol totdat de ‘NV Gestam’ in 1928 werd ontbonden.

 De zuivelfabriek ‘NV Hollandia’ kende weer andere problemen. De kaasbergen verleidden veel kaasfabrieken 

ertoe een deel van hun omzet op de binnenlandse zuivelmarkt te zoeken in de vorm van boter en consumptiemelk. 

Dank zij de vrachtauto was die melk inmiddels wat verder van huis aan de man te brengen. Dat leidde weer tot 

melk oorlogen in de steden. De prijzen die de ‘NV Hollandia’ aan de boeren uitbetaalde, gingen steeds verder 

om laag. 

Moordaanslag in ‘De Toekomst’

Bericht in Schuitemakers Purmerender Courant  

van 18 november 1922:

‘In den nacht van Zaterdag op Zondag is bij den heer 

IJff, dir. der kaasfabriek aan den Rijperweg een moord-

aanslag gepleegd. Tusschen zijn beide knechts A.K. 

en N.M. bestond reeds langen tijd een zeer gespannen 

verhouding. N.M., die sedert kort vertrok ken was, kwam 

nu plotseling terug en loste ’s morgens om half zes 

eenige schoten, waarvan één terecht kwam in de dij van 

den knecht A.K. Direct togen de gemeenteveldwachters 

en de rijksveldwachter er in verschillende richtingen 

op uit en het mocht één hunner gelukken den dader te 

pakken. Deze heeft een volledige bekentenis afgelegd; 

met den getroffene gaat het, naar we vernemen, heel 

goed. De kogel zit niet gevaarlijk en zal gemakkelijk 

uit te nemen zijn. De heer IJff en vrouw, die ook in 

de schuur waren, waar de moordaanslag plaats had, 

kregen, wonder boven wonder, geen letsel.

Nader deelt men ons mede, dat de dader onder ’t  

Zand is gearresteerd door den veldwachter Paap. Wat 

den dader overigens betreft, het is niet de eerste maal 

dat hij een dergelijke uitdagende houding tegenover 

A.K. aannam. Toen werd echter – bij Spijkerboor 

gebeurde dit – de revolver uit M.’s handen geslagen en 

schijnt deze toen K. te hebben verzocht, van dat voorval 

geen “werk” te willen maken, waaraan door K. werd 

voldaan.

Ditmaal heeft M. zich door insluiting toegang verschaft 

tot de fabriek. Hij begaf zich naar de slaapplaats van K., 

waar hij omstreeks middernacht een lantaarn vlak voor 

diens bed, in zijn gezicht liet stralen. K. werd wakker, 

sprong op en met behulp van den door het gerucht 

wakker geworden heer IJff, wist men M., door overreding 

buiten de deur te krijgen.

M. gaf het echter niet op, had zich blijkbaar op ’t erf 

schuilgehouden, want toen K. zich ’s morgens tegen 

zes uur naar buiten begaf, stond M. weer in dreigende 

houding tegenover hem.

Ook het echtpaar IJff begaf zich daarop naar buiten. Een 

woordenwisseling volgde, IJff en K. dreigden hem van ’t 

erf te zullen slaan, als hij zich niet verwijderde. Daarop 

droop M. af, doch loste, zich omkeerende plotseling 

eenige schoten op K., die toen geen doel troffen. Het 

echtpaar IJff vluchtte tegelijk met K. in allerijl het huis 

in. Toen K. de deur op slot wilde doen, was M. hem het 

erf op gevolgd en bezig zijnde met het sluiten der deur 

kreeg K. een schot in de dij, dat door M. door het z.g. 

kattegat werd gelost. Zoo goed en zoo kwaad als ’t ging 

werd K. binnenshuis verbonden, waarna hij later naar 

Amsterdam werd vervoerd. Inmiddels was de heer IJff op 

de motorfiets gesprongen om de politie te waarschuwen, 

die, dank zij haar activiteit, den dader spoedig te pakken 

had. Omtrent het motief tot den moordaanslag tast men 

nog in het duister.’15

Export-etiketten van Noord-Hollandse fabriekskaas, 1920-1930

Vanaf de Eerste Wereldoorlog richtten de kaas fabrieken zich 

op de buitenlandse markt met eigen export combinaties, 

zoals de Coöperatieve Zuivel export vereniging Noord-Holland. 

Een van de deelnemers was ‘Concordia’ in Oudendijk, de 

concurrent van de ‘N.V. Gestam’ waarbij enkele Beemster 

kaasfabrieken waren aangesloten.

Melkontvangst bij zoetfabriek ‘Bamestra’, 1936

Werk aan de winkel voor botermaker Piet Waiboer 

en IJbele van der Veer, hulp in de kaasmakerij.

Aandeel in coöperatieve kaasfabriek  

‘De Toekomst’, 1920

Melkauto van fabriek ‘Concordia’ in Oudendijk, ca. 1925

Uit: Gedenkboek ‘Concordia’, 1962

Als eerste moderne zuivelfabriek of ‘zoetfabriek’ in de 

regio kwam ‘Concordia’ de verse melk tweemaal daags 

met een vrachtauto bij de boer ophalen.  
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taalsinvestering, die er alleen uit kwam als de fabriek door omzetstijging zijn kosten wist te drukken. Kortom, het 

was een coöperatie die anders dan de dagkaasfabriekjes probeerde zo veel mogelijk boeren voor zich te winnen. 

Met de overgang naar een zoetfabriek verdrievoudigde de omzet van de ‘Bamestra’ dan ook in drie jaar tijd. 

 Al in 1912 was in Oudendijk, even over de Ringdijk, een vergelijkbare moderne zuivelcoöperatie opgericht, de 

‘NV Concordia’, die ook in de Beemster leden trok. In 1928 verwerkte deze fabriek in haar eentje net zo veel melk 

als alle acht Beemster kaasfabieken (‘Beemster’ was in 1922 gesloten) bij elkaar. Andere succesvolle zoetfabrieken 

waren de in 1914 opgerichte ‘Aurora’ in Opmeer en de ‘Neerlandia’ in Stompetoren, die in 1915 begon. 

 De Beemster boeren hadden echter nog lang moeite met de gedachte de zeggenschap over hun eigen fabriek 

met zoveel anderen te moeten delen. Maar toen in de polder het eerste schaap over de dam was, ging het snel. In 

1929 besloot ook de ‘Wilhelmina’ de stap naar de zoetfabriek te wagen. De aannemer was al bezig met de sloop 

van de oude fabriek toen de voorzitter van de ‘Wilhelmina’, Jan van Baar, op de varkensmarkt in Purmerend door 

een paar leden van ‘De Unie’ werd aangesproken over de nieuwe plannen.22 Ter plekke besloten ze de handen 

ineen te slaan. Uit de fusie ontstond de nieuwe fabriek ‘De Tijd’ aan de Rijperweg. Jan van Baar werd opnieuw 

voorzitter. Er werd nog een vergadering belegd met de besturen van de overige kaasfabrieken in de Beemster, 

maar die bleken niet over te halen om ook mee te doen.

Crisistijd en oorlogsjaren
‘De Tijd’ begon in 1930 met 37 leden en de melk van zevenhonderd koeien. Ondanks de moeilijke tijden, waarin 

soms ongekend lage prijzen van 1 gulden voor een bus van 40 liter melk werden betaald, kwam de fabriek van de 

grond, al waren de beginjaren niet eenvoudig. Organisatorisch ging er van alles mis en het bedrijf miste nog een 

deskundige leiding. In 1935 werd van buiten de polder een echte zuiveldirecteur aangetrokken, Hendrik Prikken, 

die ervaring had met een zuivelfabriek in Bedum. Sindsdien maakte de fabriek in de harde strijd van de crisisjaren 

een forse groei door. Al snel overvleugelde de fabriek concurrent ‘Bamestra’ en kreeg ze een streekfunctie. Ook 

van het Schermereiland en uit de Starnmeer sloten boeren zich bij ‘De Tijd’ aan. Al in 1937 moest het bedrijf 

uitbreiden. Haar succes dankte de fabriek mede aan de grotere kazen van 4 en 6 kilo die zij naast de traditionele 

Edammers wist te slijten. En aan haar kwaliteitskazen ‘Beemsterwapen’ en ‘Beemsterbloem’. Een groeiend deel 

daarvan vond zijn weg naar België.23 

 De overgebleven dagkaasfabrieken legden in de crisistijd één voor één het loodje: ‘De Volharding’ gaf het al 

in 1930 op; ‘De Toekomst’ in 1934; ‘De Hoop’ in 1935 en ‘De Eendracht’ en ‘De Vlijt’ uiteindelijk in 1937. Behalve 

‘De Volharding’ die werd gesloopt bij de aanleg van de snelweg A7, bestaan de gebouwen van alle kaasfabriekjes 

nog, meestal als woonhuis. Ook de ‘NV Hollandia’ moest eind 1934 haar fabriek in de Beemster voorlopig stil 

leggen. De twintig personeelsleden kwamen op straat te staan.24 De Hollandiafabriek in Purmerend hield wel 

stand, maar die in de Beemster werd in 1938 definitief opgegeven.

 De Tweede Wereldoorlog was voor de twee overgebleven zuivelfabrieken ‘De Tijd’ en ‘Bamestra’ een moeilijke 

tijd om te overleven, mede door de vordering van het wagenpark door de Duitsers en de problemen met de 

energievoorziening. Veel boeren gingen in de oorlogsjaren weer zelf kazen op de boerderij en melk aan de deur 

verkopen. In het laatste oorlogsjaar werd in ‘De Tijd’ een gaarkeuken ingericht. De kaasmakerij draaide zo goed 

en zo kwaad als het ging door. De ‘Bamestra’ kwam geheel stil te liggen.

Samenwerking
Na de oorlog deed ‘De Tijd’ op aandrang van het gemeentebestuur diverse pogingen om met de ‘Bamestra’ tot 

samenwerking te komen. Maar de kleinste van de twee overgebleven kaasfabrieken in de polder voelde daar 

niets voor en startte haar kaasmakerij weer op. Daarop richtte ‘De Tijd’ zich op andere zusterfabrieken in de 

regio. Van de ‘Nooit Gedacht’ in Oostknollendam en kaasfabriek ‘De Purmer’ nam zij de leden over. Beide oude 

dagkaasfabrieken besloten na de oorlog af te zien van nieuwe investeringen. Met twee andere zoet fabrieken 

in de omgeving, de ‘Concordia’ in Oudendijk en ‘Ons Belang’ in Middelie, sloot ‘De Tijd’ in 1947 een samen-

werkingsverband. Drie jaar later sloot zich daarbij ook de ‘Neerlandia’ uit Stompetoren aan. De vier fabrieken 

In de Zaanstreek en Waterland riepen activisten van de Algemeene Bond van Melkveehouders de boeren in 1925 

op om zich te organiseren tegen deze aanslag op hun portemonnee. Ze wilden namens de boeren collectief 

met de fabrikanten over de melkprijs onderhandelen. Om hun eisen kracht bij te zetten riepen ze stakingen 

uit en vroegen de boeren hun melk niet langer aan besmette bedrijven als ‘Hollandia’ te leveren. Een aantal 

kaasfabrieken was bereid de melk tijdelijk over te nemen. Ook in Purmerend werden roerige vergaderingen 

belegd.20 Na afloop van deze conflicten ging de ‘Hollandia’zich vanaf 1927 met het oog op risicospreiding ook 

meer op de kaasmarkt begeven. De schermutselingen rond de overproductie en de groeiende exportproblemen 

waren een voorbode van wat de zuivelfabrieken in de crisis van de jaren ’30 te wachten stond.

Zoetfabrieken
Intussen was aan de bedrijfsvoering van de Beemster dagkaasfabriekjes sinds 1900 weinig veranderd. Het aantal 

liters melk dat deze fabrieken aan het einde van de jaren ’20 verwerkten, was nog nagenoeg hetzelfde als twintig 

jaar daarvoor.21 In 1928 besloot de kaasfabriek ‘Bamestra’ als eerste het roer om te gooien en het bedrijf om te 

bouwen tot een zogenoemde ‘zoetfabriek’. Met die term werd in die tijd een allround zuivelfabriek bedoeld die 

niet alleen kaas maakte, maar alle melk van de aangesloten leden direct na het melken verwerkte tot kaas, boter, 

melkpoeder of consumptiemelk. Dus geen gedoe meer met afkoelen van avondmelk en zelf boter maken op de 

boerderij. Ook hoefden de boeren niets meer te brengen, alle melk werd tweemaal per dag per vrachtauto bij de 

boerderij opgehaald, mits de melkbussen maar aan de kant van de weg stonden. 

 Deze nieuwe zuivelbedrijven stonden onder leiding van directeuren die daarvoor een opleiding hadden gehad 

aan de zuivelschool in Bolsward. Het bleven boerencoöperaties, maar de boeren stonden niet meer dagelijks in 

de fabriek de kaasmakers op de vingers te kijken. Het nieuwe type zuivelfabriek vroeg om een behoorlijke kapi-

Zuivelfabriek ‘De Tijd’, 1954

Luchtfoto met reclame voor de kaasmerken

‘Het Beemsterwapen’ en ‘Beemsterbloem’. 

Aankondiging van de verkoop van de inboedel 

van kaasfabriek ‘De Volharding’, april 1930

De oude dagkaasfabriekjes moesten in de 

jaren ’30 één voor één de strijd tegen de 

moderne zuivelfabriek opgeven.
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gingen vervolgens gezamenlijk door het leven als Coöperatieve Zuivelfabrieken ‘De Combinatie’. De fabrieken 

bleven wel apart bestaan en vormden binnen de organisatie vier ‘bloedgroepen’, die bij tijd en wijle met elkaar 

in conflict raakten. De omzet van ‘De Tijd’ groeide intussen van 10 miljoen kilo melk in 1946 tot 16 miljoen kilo 

in 1962. De ‘Bamestra’ kwam in dat laatste jaar niet verder dan 5 miljoen kilo melk. Lang wist de ‘Bamestra’ zich 

nog te hand haven met een goede afzet op de Franse markt van een speciale soort harde, brossige kaas die daar 

in de smaak viel. Volgens kaasmaker Dirk Haker was die erg moeilijk na te maken: ‘Je moest dat echt in je vingers 

hebben’, ver telde hij de verslaggever van het Noord-Hollands Dagblad in 1995.25

 In 1964 viel echter voor de ‘Bamestra’ het doek. Het fabrieksgebouw aan de Schoolstraat in Middenbeemster 

werd in 1989 gesloopt.26 Na de opheffing kozen de meeste leden van de coöperatie niet voor ‘De Tijd’ maar voor 

de concurrent ‘Aurora’ in Opmeer, die voor een liter melk een halve cent meer bood.

In het oog van de fusieorkaan
Eind jaren 1960 werd schaalvergroting troef in de landbouw en begon de melktank aan zijn opmars. Niet meer 

de kleine melkboer maar het grootwinkelbedrijf werd de voornaamste klant van de zuivelindustrie. Om zich 

tegen die nieuwe afnemers te wapenen, werden ook in de zuivelindustrie groei en fusie de toverwoorden. ‘De 

Combinatie’, die al twintig jaar eerder een bescheiden stap in die richting had gezet, keek nu vanaf de zijlijn 

toe hoe in 1969 vrijwel alle overige zuivelfabrieken in Noord-Holland zich verenigden in de ‘Coöperatie Noord-

Holland’. Dat de grootste tegenstrever van ‘De Combinatie’, de ‘Aurora’ uit Opmeer, daarbij voorop liep, had daar 

waarschijnlijk veel mee te maken.

 Ook de commerciële zuivelfabriek ‘De Prinses’ in Ursem werd door de eigenaren verkocht aan de nieuwe grote 

coöperatie, tot ergernis van veel boeren die aan dat bedrijf leverden. Ze voelden zich ‘verkocht’. Het leidde tot 

heftige tonelen. Veel leden wensten de overstap niet te maken en sloten zich aan bij ‘De Combinatie’. De eigenaren 

van de ‘Hollandia’ uit Purmerend, inmiddels het Zwitserse concern Nestlé, hielden het eveneens voor gezien en 

trokken zich geheel uit de Noord-Hollandse zuivel terug. Ook van hun melkleveranciers wist ‘De Combinatie’ 

een groot deel aan zich te binden. 

 Ondertussen rommelde het in ‘De Combinatie’ook. Met de nodige tegenstand waren in 1962 en 1970 de 

fabrieken in Oudendijk en Middelie gesloten. Eind jaren 1970 telde ‘De Combinatie’ 583 leden, maar door de 

opheffing van boerenbedrijven werd dat aantal voortdurend minder. In 1992 telde de coöperatie nog 440 leden, 

plus 187 leveranciers die geen stem hadden in de organisatie.27 Buiten de Beemster woedde de fusiekoorts 

intussen voort, opgejaagd door investeringen in nieuwe grotere fabrieken en automatisering. In 1980 fuseerde 

de ‘Coöperatie Noord-Holland’ met haar Zuid-Hollandse tegenhanger tot ‘Melkunie Holland’.

 Met het instellen van de Europese melkquota in 1984 kwam er een einde aan de ongeremde groei van boter- en 

kaasbergen. Dat was voor de zuivelbranche alleen maar een aanmoediging om verder te fuseren. In 1989 ging de 

‘Melkunie’ uit West-Nederland samen met ‘Campina’ uit Zuid-Nederland. In 2008 resulteerde de fusiedrift in de 

mammoetcombinatie ‘Friesland-Campina’, die sindsdien bijna alle zuivelbedrijven van Nederland omvat. Het 

eigenwijze fabriekje in de Beemster was ten slotte één van de weinige die het nog tegen deze grote reus opnam.

Concurreren op kwaliteit 
In 1990 ging ‘De Combinatie’ een verbond aan met ‘De Vechtstreek’ uit Ommen in Overijssel, een bedrijf dat 

zich ook tegen het opdringende fusiegeweld te weer stelde. De verbintenis bracht beide bedrijven tijdelijk enig 

voor deel. Toch ging het niet echt goed met ‘De Combinatie’ in de jaren ’90. Het bedrijf moest zelfs in 1993 aan 

haar leden de laagste melkprijs van Nederland uitbetalen. Tegen de kolossale bulkproductie van de concurrent 

was de strijd ongelijk. De moeilijkheden leidden in 1995 tot een crisis in het bedrijf. Een forse reorganisatie was 

on afwendbaar.28 

 Het bestuur van de coöperatie koos ervoor in de toekomst niet meer op kwantiteit, maar op kwaliteit te con-

curreren en de marketing te versterken. De productiecapaciteit werd ingekrompen en in het personeelsbestand 

werd gesneden, zij het in de Beemster, waar ongeveer 200 mensen werkten, op bescheiden schaal. De kaasproductie 

De kaasfabriek

A.M. Güthschmidt, ca. 1950

Schoolplaat die laat zien hoe van melk via 

verschillende productiefasen kaas werd 

gemaakt in een moderne zuivelfabriek.

Melkbus van ‘De Combinatie NH’

Uit: Gedenkboek ‘Concordia’, 1962

De melkbus langs de weg had tegen 1975 

zijn langste tijd gehad door de komst van 

de melktank.
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Al sinds 2000 zon de cono op een oplossing om ook de weipoederproductie uit Stompetoren naar de fabriek 

in de Beemster over te brengen. Het vooruitzicht van de hoge poedertoren die het vlakke polderlandschap zou 

ontsieren, stuitte lang op bezwaren. Het transparante stalen gebouw dat uiteindelijk in 2005 aan de Rijperweg 

verrees, naar een ontwerp van Bastiaan Jongerius architecten, werd een jaar later door de Nederlandse Bond 

van Architecten bekroond als ‘Gebouw van het jaar’ en won nog verschillende andere prijzen. Hetzelfde archi-

tectenbureau heeft een nieuwe kaasmakerij ontworpen, waarvan de bouw start in 2012.

werd in de fabriek aan de Rijperweg in Westbeemster geconcentreerd, de weiproductie in Stompetoren en de 

boter- en roomfabricage in Ommen. Enkele jaren later werd de fabriek in Ommen alsnog verkocht. In 1999 doopte 

het bedrijf zich officieel om in ‘cono’. In feite ging het daarmee de naam voeren die het in het spraakgebruik 

al tientallen jaren had.

 De omslag van het bedrijf bleek succesvol. De ‘cono’ is er onder andere met het merk ‘Beemsterkaas’ in geslaagd 

een positie te veroveren in het segment van de betere kazen. Dat succes trok ook weer nieuwe coöperatieleden 

aan. Volgens directeur Eric Hulst onderscheidt de cono-kaas zich van de bulkkaas van de concurrentie door het 

achterwege laten van moderne versnellers als ‘casomatic’ in het kaasvormingproces en de kortere pekelperiode. 

Daardoor bevat de kaas minder zout en dus ook minder water. Ook rijpt de kaas in de Beemster nog natuurlijk 

op houten planken.29 De productie van de fabriek in de Beemster (28 miljoen kilo per jaar) is goed voor ongeveer  

5 % van de Nederlandse kaasproductie. De helft van de cono-kaas wordt in Nederland verkocht en een groot 

deel van de rest in België. De Duitsers eten 3 miljoen kilo Beemster kaas.

 Het bedrijf voert sinds 2001 het predicaat ‘hofleverancier’ en profileert zich de laatste jaren als duurzaam en 

milieuvriendelijk. Het heeft sinds 2008 een samenwerkingsverband met de Amerikaanse ijsfabrikant Ben & Jerry’s, 

die een speciaal programma heeft ontwikkeld voor het stimuleren van natuurvriendelijk boeren. Zo betaalt de 

‘cono’ haar circa vijfhonderd aangesloten veehouders sinds 2002 een premie van een halve cent per kilo melk om 

de koeien ’s zomer buiten in de wei te laten lopen. Uitgangspunt is het duurzaamheidsprogramma ‘Caring Dairy’, 

dat ‘triple B’ als motto heeft: ‘Blije Koeien, Blije Boeren en Blije Aarde’. Andere samenwerkingspartners van het 

bedrijf zijn Solidaridad (van het Max Havelaar keurmerk), Landschap Noord-Holland en het Wereldnatuurfonds. 

Met trots laat het bedrijf weten dat het in 2011 de Europese ‘Good Dairy Award’ won. Het kreeg de prijs in Londen 

uitgereikt door de dierenwelzijnorganisatie Compassion in World Framing (ciwf).30 Datzelfde jaar wonnen 

de cono-kazen bij de belangrijkste kaaskeuring in Duitsland niet minder dan zeven gouden en vier zilveren 

medailles.

Een ander kaasje uit de Beemster

Er zijn in de Beemster nog steeds boerenbedrijven die 

op ambachtelijke wijze kaas maken. Eén daarvan maakt 

een bijzonder kaasje: de messeklever. Oorspronkelijk 

was dit een mislukt Edammer kaasje, dat was uitgezakt. 

Van oudsher was de messeklever een kaassoort die in 

Noord-Holland in de herfstmaanden op de boerderij 

werd gemaakt. Om, ondanks de lage temperaturen en 

het hogere vetgehalte van de melk toch kaas te kunnen 

bereiden, werd meer stremsel toegevoegd. Daardoor 

zakte de kaas in en kreeg deze een afwijkende smaak. 

Na 1940 werd dit kaasje niet meer gemaakt. Zo’n dertig 

jaar geleden reconstrueerde de Landbouwuniversiteit 

Wageningen de oude bereidingswijze. Jan Uitentuis 

was hier als laborant bij betrokken. In 2004 begon hij 

op zijn boerderij in de Beemster een experiment om 

de oude kaassoort nieuw leven in te blazen. De kaas 

wordt nu gemaakt van koemelk met zuursel en stremsel. 

De wrongel wordt met zout ingewreven en gedurende 

twee weken in een vochtige koele cel bewaard. De kern 

begint dan zacht te worden en de kaas krijgt een friszure 

zachte romige smaak. Hij is slechts kort houdbaar. De 

messeklever won de publieksprijs Smaakvol 2009.31

Het personeel van de in 1964 opgeheven 

zuivelfabriek ‘Bamestra’
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