
3.01 Stoomzuivelfabriek ’Freia’ , Veenwouden 

  

 

Inleiding 

Zuivelpionier Mindert Bokma de Boer vestigde zich in 1874 

te Veenwouden, Friesland. Hij ging wonen in de door hem 

gebouwdé grote villa ’El Dorado’ aan de Zuiderweg. In de 

jaren daarna bouwde hij achter zijn huis de zuivelfabriek 

Freia die geopend werd in 1879.  

Dit was de eerste zuivelfabriek in Friesland. 

Na een moeizame start verkocht Bokma de Boer de fabriek 

al na drie jaar.  

In de decennia daarna werd de fabriek echter uiterst 

winstgevend. Ook de aloude veemarkt van Veenwouden 

profiteerde van de fabriek. Uit cijfers blijkt dat de markt na 

1880 sterk groeide. Op de najaarsmarkt van topjaar 1886 

werden bijvoorbeeld in totaal 2.250 stuks vee verhandeld. 

De markt hield op te bestaan in 1921. 

De fabriekspijp van Freia stak met haar 

50 meter boven het hele dorp uit. De 

fabriek bood werkgelegenheid aan 

maximaal zestig man. In 1970 sloot de 

fabriek. Men heeft lang het plan gehad er 

ter plekke een museum van te maken, 

maar in april 1991 werd Freia gedeeltelijk 

overgebracht naar het NOM in Arnhem. 

 

Vertelpunten 

- 1879 geopend, in het museum sinds 1991  

- Exterieur 1906 door Kramer   

- Interieur 1918-1940 



- 1874 Mindert Bokma de Boer, Denemarken zuivelfabriek 

- 1879 -1969 particuliere fabriek in tegenstelling tot coöperatie  

- Accent op boter productie 

- Inkoop van de melk bij boeren waardoor minder thuisproductie van boter 

en kaas 

- 1906 – eind in 1970 leiding door de fam. Anema 

- 1930 nieuwe stoommachine  

- Producten: boter/kazen/pap/yoghurt/slagroom 

- Productie 1906; 4 miljoen kilo, 1960; 17 miljoen kilo 

- Vervalsingen, toevoeging van water, aardappelmeel, margarine. 

- Kwaliteit in een fabriek is te controleren  

- Concurrentie door:  

~ de uitvinding van margarine in 1869  

~ V.d. Berg en Jurgens naderhand Unilever 

~ in 1880 zijn er 70 zuivelfabrieken in NL 

~ Import boter uit Denemarken. De Denen schakelden over op melkvee 
i.p.v. tarweproductie i.v.m. lage tarweprijzen door import uit de VS  

 

Basisinformatie presentatie 

Wederopbouw 

2 april 1991. 

De wederopbouw geeft aan de buitenzijde de toestand weer van 1906 zoals 

door architect Kramer ontworpen. Het interieur is niet het beeld van 1906, 

maar laat veeleer de ontwikkeling zien van de zuivelindustrie tussen 1918 en 

1940. Dat was de bloeitijd. 

Niet alle onderdelen zijn uit Freia afkomstig. De stoommachine die alle 

installaties aandrijft is afkomstig uit een baggerschuit (vermogen ca. 65 pk). 

De opstelling van de apparatuur is zodanig, dat de verschillende stappen in het 

proces kunnen worden getoond en de bezoeker zonder veel extra toelichting 

de gang van het proces kan volgen. Tegenwoordig is er een uitgebreide 

presentatie over het hele proces van de verwerking van melk. 

In het kleine laboratorium vond controle van het vetgehalte en de zuiverheid 

plaats. Elke boer had zijn eigen nummer, dat op de afsluitdop van het 

monsternameflesje werd aangebracht.  

De melkrijders, die de melkbussen moesten 

ophalen en weer terugbrengen, hadden een 

lange werkdag van 12 uur of langer. Ze 

konden gebruikmaken van de vier Ford-

vrachtwagens van Freia, waarvan er nog 

één in het museum is. Soms moesten ze 

wachten op andere boeren, die met het 

melken nog niet klaar waren (zie ook 

bij 3.02 Midlum). 

melkrijder Sybren Kooistra 



 

Algemeen. 

Mindert Bokma de Boer was de oprichter en eerste eigenaar. 

Na een reis naar Denemarken in 1874, kocht Mindert de grond achter zijn huis 

voor de oprichting van een zuivelfabriek. Het accent lag toen op 

boterfabricage. 

Van 1879 tot 1969 was Freia een particuliere zuivelfabriek. De leveranciers 

waren vooral kleinere boeren. De grote boeren hadden veel invloed bij de 

coöperatieve zuivelfabrieken. Tussen die twee soorten fabrieken is altijd strijd 

geweest. 

Mindert verkocht de fabriek in 1882, waarna de inrichting in handen kwam van 

twee eigenaren totdat in 1906 Klaas Anema eigenaar en directeur werd tot 

1935. In dat jaar werd Freia NV. opgericht (Freia = de Noorse godin van o.a. 

de landbouw). Vanaf 1935 waren de zonen van Klaas, (Wiebe en Jan), de 

directeuren. Zo bleef de fabriek tot 1969 in het bezit van het geslacht Anema. 

 

Gedurende het directeurschapvan Klaas Anema kwam er veel tot stand: 

centrale melkontvangst, het wegen en vanaf 1910 het bepalen van het 

vetgehalte van de melk. Deze twee factoren bepaalden de prijs. Tussen 1906 

en 1919 volgde flinke uitbreidingen.  

In het laatstgenoemde jaar waren er 54 personeelsleden. De boter- en 

kaasproductie werd vergroot. 

Vanaf 1918: aansluiting op het elektriciteitsnet. 

 

Bedrijf en bestemming 

De melkverwerking nam vanaf 1906 van 4 miljoen kg per jaar toe tot 13 

miljoen kg per jaar. In 1936 (in dat jaar waren er 38 meerderjarige en 42 

minderjarige medewerkers. In 1930 kwam er een nieuwe stoommachine.  

Producten in de vooroorlogse tijd: kaas (Goudse, Edammer, Leidse en 

Cheddar), melk, slagroom, pap en yoghurt.  

Tijdens de bezettingstijd van 1940 - 1945 was er terugval. Daarna werd 

opnieuw geïnvesteerd tot 1958.  

In 1960 werd zelfs nog een productie bereikt van 17 miljoen kg. Daarna ging 

het bergafwaarts, o.a. als gevolg van EU maatregelen, waardoor veel kleinere 

boeren stopten. 

1969: verkoop van de fabriek aan Coöperatieve fabriek Winschoten. De melk 

(toch nog 9 miljoen kg per jaar) ging nu naar de coöperatieve fabriek in 

Winschoten (Gr).  

1970: sluiting. 

 



 

Freya voor 1934 

Verdieping 

Achtergrondinformatie  

De aanleiding tot de bouw van zuivelfabrieken was geknoei en vervalsing. Bij 

de vervaardiging van boter werd gesjoemeld, zij het op kleine schaal, door het 

toevoegen van water, aardappelmeel en dergelijke. Veel ernstiger was het 

geknoei door oneerlijke handel en vooral het op grove schaal vervalsen van de 

boter door toevoeging van margarine. 

Vanaf omstreeks 1870 ontstond in ons land een bloeiende margarine 

productie, met in 1880 reeds 70 fabrieken. Margarine is een uitvinding van de 

Franse scheikundige Hippolyte Mège-Mouriès, die in 1869 van zijn regering de 

opdracht kreeg om ter voorziening in de vetbehoefte van de arme bevolking, 

leger en vloot, een kunstmatig smeerbaar vet samen te stellen, goedkoper dan 

boter. (zie verder bij linken: margarine) Hij slaagde hierin door uit rundvet het 

vloeibare gedeelte af te scheiden en dit te emulgeren met water tot een goed 

smeerbaar product. Vooral boterhandelaren in het zuiden van ons land zagen 

een goede toekomst in het nieuwe product. De goedkopere margarine werd 

een geduchte concurrent van de boter, mede doordat de regering van meet af 

aan had toegestaan dat margarine in dezelfde kleur en overeenkomstige 

verpakking bij de consument kwam. 

Het vervalsen was bepaald niet alleen een Nederlandse aangelegenheid; in 

Engeland en Frankrijk werd eveneens op grote schaal boter vervalst door 

handelaren. Om aan de vervalsingen een halt toe te roepen werd in 1885 de 

'Vereeniging tot Bestrijding van Knoeierijen in den Boterhandel' opgericht. De 

noodzaak van bestrijding van knoeierijen was acuut geworden door felle 



concurrentie van Deense boter als gevolg van de West-Europese landbouw-

crisis in de jaren 1880-1890. Die was ontstaan door een scherpe daling van de 

graanprijzen vanwege de import van goedkoop graan, met name uit Noord 

Amerika. Veel boeren in Denemarken schakelden daarom over van 

graanproductie op melkveehouderij. 

Mede door de strijd van deze 

vereniging en de adviezen van de in 

1886 ingestelde Staatslandbouw-

commissie, kwam in 1889 de eerste 

Boterwet tot stand. De wet werd in 

1900 vernieuwd en in 1902 en 1908 

gewijzigd en verscherpt. Daarmee 

was het bestaan van vervalsing nog 

niet verdwenen. Om deze dreiging 

het hoofd te bieden, richtten 

landbouw- en zuivelorganisaties in de 

periode 1901  

- 1903 zelf botercontrolestations op. 

Dankzij de controlestations met aanvullende overheidsmaatregelen, keerde in 

het begin van de 19e eeuw het vertrouwen in de Nederlandse boter weer 

terug. 

Geknoei met kaas kwam weinig voor. Als dit al werd ontdekt had dit 

hoofdzakelijk betrekking op het ontromen van de kaasmelk, en de 

aanwezigheid van een zeer hoog vochtgehalte in de kaas. De latere 

afzetproblemen aan het eind van de 19e eeuw werden veeleer veroorzaakt 

door de minder goede kwaliteit. 

 

Fabrieksmatige productie. 

Voorstellen tot productieverbetering waren echter al veel eerder gekomen. In 

de periode 1840-1850 waren reeds diverse provinciale 

landbouwmaatschappijen opgericht. Deze organisaties, zuivelconsulenten en 

particulieren wezen al jaren op de steeds slechter wordende situatie. Zij 

braken een lans voor beter onderwijs, gingen op studiereizen naar het 

buitenland, namen initiatieven als het oprichten van botercontrolestations of 

het aanstellen van rondreizende leraren, enz. 

Zag men aanvankelijk de oplossing meer in technische verbetering van de 

bereiding op de boerderij, hoe langer hoe meer bleek dat de kwaliteit van 

vooral de boter beter in een fabriek was te realiseren en te beheersen. Voor de 

productie van boter waren inmiddels technische verbeteringen beschikbaar: in 

1863 voerde de Zweed Swartz afkoeling met ijs in bij de melkverwerking (het 

zgn. Swartzsysteem). In 1879 ontwikkelde De Laval (ook uit Zweden), de 

eerste bruikbare centrifuge voor het ontromen van de melk. 

De centrifuge maakte het voor het eerst mogelijk het continubedrijf in te 

voeren, hetgeen de oprichting van fabrieken sterk heeft bevorderd. Al spoedig 

kwamen dan ook de eerste fabrieken, aanvankelijk op particulier initiatief 

Freia in 1979. 



(1879: Leiden, Veenwouden), kort daarna ook op coöperatieve grondslag 

(1886:Warga). 

Pas na 1895 begon de periode van herstel. Die werd mogelijk gemaakt door 

een geleidelijke omkeer in de conjunctuur, met als gevolg een grotere vraag 

naar zuivelproducten. Maar zeker ook door de energie van de boeren zelf, 

gesteund door een goede overheidsbemoeienis (landbouwonderwijs en -

voorlichting) en de ontwikkeling van een krachtig verenigingsleven op 

landbouwgebied. 

 

Affiche uit NOM 1986 

 

Extra’s 

Andere teksten website NOM 

Revolutionair: kaasmaken op stoom 

In 1879 is de gloednieuwe kaas- en roomboterfabriek ‘Freia’ van Mindert 

Bokma de Boer revolutionair. Ten eerste gebeurt de productie van kaas en 

boter tot dan toe op de boerderij. De komst van de fabriek betekent dus een 

grote verandering voor veel boeren in de omgeving. Maar bovendien is Freia 

een hypermoderne, hygiënische stoomzuivelfabriek. De stoom levert niet 

alleen kracht voor de machines, maar ook warmte voor het pasteuriseren van 

de melk, voor het reinigen en ontsmetten en voor de verwarming. Freia groeit 

uit tot een van de grootste zuivelfabrieken van de regio. Maar eind jaren ’60 

kan de eens vooruitstrevende Freia niet meer met de tijd mee. Bovendien 



stagneert de melktoevoer door sanering van de sector. In 1969 sluiten de 

deuren. 

Hier geplaatst in 1991. Interieur: 1910. 

Linken 

- Les van Tess, NOM, link 

- Margarine, nl.wikipedia.com, link 

- Zuivelfabriek, Youtube.com, link 

- Zuivelfabriek "Laren", film uit 1948, Youtube.com, link 

- Stoommachine Freia, Youtube.com, link 

- Opstarten Freia, Youtube.com, link 

- Boterbereiding, artikel digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. 

geschiedenis van de techniek in Nederland, link 

- Proefschrift 1931: De geschiedenis van de Nederlandse zuivelbereiding , 

link. 

- De roomcentrifuge, NOM, link 

Literatuur 

- Stoomzuivelfabriek Freia, NOM 1992, en Boterbereiding in de late 19e eeuw 

- Martijn Bakker (beide in de museumwinkel). Zie ook KBM 97 en 98. 

- B&M 1988-2 

- Gids 2014 pag. 59 

- Boter en kaasmaken zie aanvullingen A13 en A12 

Afbeeldingen 

 
In 1878 legde De Boers zoon Wytse Schelte Bokma de Boer de eerste steen. 

De (bak)steen zit onderin de oostelijke gevel, rechts naast de deur. 

 
Het laboratorium. 

https://www.youtube.com/watch?v=rTsi9jh4y-c
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margarine
https://www.youtube.com/watch?v=HTk0432qwfk&t=556s
https://www.youtube.com/watch?v=41xULvLTCFc
https://www.youtube.com/watch?v=gOHDm8pOOBo
https://www.youtube.com/watch?v=NnI-gksuUCU
https://www.dbnl.org/tekst/lint011gesc01_01/lint011gesc01_01_0007.php
https://edepot.wur.nl/132862
https://www.openluchtmuseum.nl/page/2187/roomcentrifuge


Boven: Reclame boter in de Leeuwarder 
Courant, 3 okt 1879. 

 
 

 
Rechts: Artikel Friese koerier, 2 aug 1869. 

 

Freia vanaf de spoorlijn. 
Pakje Freia roomboter. 

 

 
Advertentie voor de Britse markt. 

 
Advertentie met waarschuwing tegen 

onechte Freia-kaas. 



 

 
Personeel in 1908, links vader Keimpe Boersma en zijn zoon Auke. 

 

 

Reinder Dijksma, melkventer voor Freia. 

 

  



 

Sybren Kooistra melkrijder. 

 
Een van de wagens waarmee de melk 

werd opgehaald, nu een collectors 

item. 
 

 

Huidige stoommachine uit een baggerschuit. 



 

Locatie Freia ten zuidwesten van Veenwouden. Hierboven in 1930  

en hieronder ter plekke tegenwoordig. 

 


