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TUNGELROY EN DE COOPERATIEVE ROOMBOTERBEREIDIN
Het laatst(; decennium der orige eeuw zai, om ver chillende behoe:te c1aaraan h:3dden, ebben we reeds vroeger gezien
's Zaterdags ging men dan naar de "stad", 't nabije Weert
redenen velen onzer oudere landlieden in deze streken ongetwijf ld langen tijd heugen. Het rampjaar 1891, 't "Hageljaor" om claar d "boterwekge" te "laote euverzilvere".
Tot de eerste afnemers dier boter behoorde h t huis Vcr
zooals hel nog altijd in de droeve herinnering voortleeft, had
schueren,
arkt, waarin thans nog i gevestigj de M:mL1 f ::l t
de tocl~ al niet schitterende uitkomsten der boerenbedrijfje
den genadeslag toegebracht. E enals 't vorig jaar den lOden ren- en Koloniaalzaak van de Gez. Ver chu<.ren.
Een enkele veehouder h3.d weI bij Verschueren zijn cei,t~l
Augusiu:; een cycloon Borculo teisterde, zoo dreven, als ik
voor
de boter mogen opstri'ken, doch e;"n . oJgende .v s nie
me nie. vergi , op 1 Juli '91.• onheilzwangere wolken over
deze gou,ven en bombardeerden met ijsscherven de rijpende zo "n Zondagskind. V. had n.!. niet vee! met de "ni2u ve'
graangewassen en hakvruchten. Ontzettend trebeuren. De ge- bater op.
knakte hal men werden door den stortregen meegesleurd naar
Op de vraag van den heer Versc!1ueren: ,,'waatver bote
lager gelegen landerijen en wegen. Eenige seconden waren hei -je ?", antwoc rdde ons boertje koel doch be lis: "febriek.
vocr 't vernieJend e!ement voldoende, om
boter", ofschoon hij bij geruchte had er·
den 000' t ontijdig te maaien en armoede
110men,dat dit antwoord gevaar bevatte
en kommer te zaaien alom.
van weer retour met de boter bij moe·
Het i vel buiten kijf dat 't voor den
del' de vrouw te arri\'eeren. - "Febrieks·
landbouwer-veehoud r dier dagen een
boter? die wille ve neet. Gaotj ewe
harde dobber was, om voor zich e
diestinktj", aldu Verschueren's bescheid!
de zijnen een mensch\vaardig bestaan te
Op die onvddiende kwalific tie vinnigd
verzekeren, door noesten arbeid en sober
O'ns boertje, een tikje koppig en heetge
leven.
ba kerd dito: "Oat mo jje mich ins inne
Klakstert zegke." Ik verwed er een liel
Er wa haast niet aan geld te komen.
ding om dat, indien hij dien winkelie
Al waren de behoeften voor mensch en
dier tot een minimum beperkt, vele etensin de omgeving van de ,Klakstert" ha
waren en veevoederartikelen waren duur.
te pakken gekregen, \,vaar toen links c
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l' cht
struikgew3s welig tierde, hi
Toch verloren die, keuters" hoofd en
STRAMPROY-TUNGELROY.
moed niet. Wisten zi.i dat weidra de eers e
hem "neet zoe erg wnig op zielt
stralen val~ een betere dageraad zouden gloren aan den onbe- kop zoo getujerdj hebbe!!"
stemden einder van hun armelijk bestaan? [mmers, in eenig-e
Scherts even'.",el terzij. Was 't niet in-treurig dat deze klein
heldere koppen rijpte een nieuw, zij 't dan ook nog vaag plan. onderneming, 'instede van aanspraak te magen m:iken op aile
Het waren "mee ier" Am nt, H. Peerlings e. m. a. die en met medewc:rking, a'ldus bedreigd wero an reeds '11 d,- '.v·eg te
't ontwerpen en mel 't uitvoeren van 'hetzelve, chier van meet worden geboycot?
af lOl) enorm ucces mochten oog-s{en.
Een cIerde boer deed de boter van de .md voor,v:}t tn,D
V311 uii het kleine "Tungelder" zou de victorie beginnen!
noemt een appeI en een ei, te we en \'cor "hppen" resten
In 't jaar 1892 begon men daar, och op zoo'n bescheiden scl13al, stoffen.
de melk "ali een aantal koeien tot boter te verwerken in" one
De leder zaten intusschen niet til. Ze staken hun voel·
Bakkes", een vertrekje dat deel uitmaakte van de boerderij horens naar elders uit.
ieuwe betrekkingen werden nnge·
"Cone". Een inventaris, zoo uiterst primitief, - ik meen dat knoopt in 't buitenland. Oesondank , met den botcrver!<oop
deze ongeveer 800 francs kostte, dus pl.m. 400 gld. - mocht "boterde" het niet. Onbekend maakt onbemincl, zal dunk
niet te luxueus worden gehuisvest!
me, daaraan niet weinig debet zijn geweest.
rIet fabriekje bepaalde er zich toe de melk tot boter te verOp zekeren dag waren ze vergaderd, de leider Ament c
werken; d(; boter moest na de bereicling door d re pectieve 't bes{uur del' fabriek. De vooruitzichten waren allesbehalv
/ eigenaars '" orden teruggenomen. " amenwerkende Boterbe- roo kleurig. Andere maatregelen moe ten worden getroffe
reiding" was dus 't doe! van dit origin eel fabriekje.
doch welke? - Z66 kon men niet bJijven sollen. Een de
Voordien werd de melk op de boerderijen ook g'edeeltelijk bestuur leden slaakte dan ook de vetzuchting: "Heije re m
tot boter verwerkt. De vrouw de huiz of dienstbode hadd n neet bego t". - ,,)a", repliceer e de heel' Ament "met
g'ewoonlijk deer een zekeren tijd voor de "stanj" cloor te mogelij.kheid dat cle boel wel eens kon spaak loopen, hadden
brengen. Het product aId us "gefabriceerd" was vaak niet even- we rekening te houden, maar ik had niet verwacht dat 't bestuu
redig aan de iijdsverspilling met da. eentonige, geestdoodende het eNsi ontmoedigd zou zijn."
karweitje.
Na r gen komt zonne chijn. II n'y a que Ie premier pa
Die eigengekarnde "boereboter" te verkoopen aan een win- qui coute. - Men ging op lie "botermijn" te Roermond zij
kelier waG nooit een heksentoer gewee t; maar met "fabrieks- licht een,;; opsteken. En, al wa 't re ultaat na de eer te boter
boter", dat ging niet van een leien dakje. - En, verkocht moest zendingel~ d1arheen, niet aanstonds bevredigencl, er was ten
ze wofden, wilden de bceren geld in 't laadje krijgen. Oat ze min te een afzetgebied gevonden. rv en wa te ,,001 over"
e nige harde guldens b t konden ve'len, of beter, razen'd (over d ze l1itdrukking zie men in de eclermaas v 11 NoveJ11
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bt:f 192-1 in het artik I: Herten, Merul11 en 001) 111. a. w. het
rg te wac. voorbij. V n liev rle e werden betere prijzen O'e-

p de foto van de cOl11binatie-fabri k tramproy-TunO" Iroy
zid men nog de kratten waarin de diver e machine zijn
maakt. E n koopman kocht b.v. de bater a 60 cent per pond, verpakt g \ ee t.
gerek ncl 't geh "Ie jaar door. Daaro er waren de bo rcn in
Kor bij de luivelf briek van Tungelro)" ziet m n nog
diell tijd al heel con ent.
een gedeelt- van 't aardige kerkje dat daar nu troosteloos ligt
'lnmidd I luee' ungelro de Zuh' Ifabriek di 'dezer d gell zonder toren! Maar de menschen van Tungelro zij wilden
blliten w rking is ge teld. - WeI j dez in die kwarteeu\\ dat een h66geren toren den wandelaar zou toeroep n: ,Hier
aak \'erbouwd.
ndere pI at n volgd n Tung Iroy weldra aan mijn voeten had in 1892 een evenement plaat . Aan uw
op. N" enigen tijd vel' che n de eer te St6' l11zui\'elbbriek rechtc 'hand als ge 't kerkgebouw voorbij zijt, daar norden
t Stram pro)' en ooneele. Later werd ook in Tuno'elroy de een de vIi gwi len en d' ar tro nde trotsch d schouw statig
handhracht door to m v rlangen.
m't
n rookkolom al vaandeJ waarin de 0' uden zonneglanOjJ dell 21sten M i herd cht Tun elroy 't 25-j rig b shan sen chreven: Nummer 1!' - lou men van plan zijn t gezijner luiv Ifabri k. liet dorpj w rei in zijn be te I edje bOllw ee 15 te loop n? Dat war jamm r.
gcstok n. Dat 1l10cht weI. Want de boterfabri I' en zijn \' r
Ov I' de r Ll achtige vlucht an 't zuiv Iw zen iets te zeggen
de:l landbouwers t nd een ,0pkol11 t" geweest, v rtelde 111~ is v rbodig. Orijpt d kranten en neu t ven in d marktfi:ang' i manel di ook in Tungelroj' de oprichting ...an nabij b rich ten ~Ier landbOLlwbladen en U krij' claar
nigen kijk
hee;t g'cvolg,•.
op! - Ong veer dertig jaar gel den werden kranten bij de
amen de landbou\\'er' br ng ik dank
landbouwer niet veel gelezen. Maar daarin voofza O', althan g leeltelijk wat de
aan die 'enen die hebben g w kerd met
mark'iberichten betrof, "Boter Trien". Die
hun krachten, belangeloos, 0111 de boevrouw
ging te dezer plaat evan deur tot
renzaak e dien n, die zoo hard riep om
dellr en de d aldu d 1 landlieden de
steun, tilzwijgend.
maildprijzen kond: ,Bater gebl ve en
Ik denk p de eer te pl::13 t . an den
tJ' i rein centje aafg gange
f elf cent
I icier, den cooperator en org ni ator bi;
d
veer!"
Oods genade, den Heer J. J. C. Am nt,
H t goe e mensch i reed I ng tel'
die een , naast zijn onderwijzer ambt dit
zi I. lij en vel and ... ren h bben d
pioni rs\\ erk in "Tungeld r" deed. Ik
luivelhbriekcn niet meer gezien in hun
elenk aan zoo\'elen die hem w Iwillend
bloei. MoO"e nooit lla3r verval v r en
terzijde t nd n en allen, naar g,,1 nO'
aezien.
hunne krachtell, hebben ge rkt aan de
EEl': MODER E STOOMZUIVELFABRIEK:
gr oo tl1laking \'an 'f plaat elijk zui\' 1W. LE AER '
STRAMPROY-TUN ELROY.
wezen.
tramproy, Juli 1926.
111 economi che reden n hebb n de
er e h ndl racht·
N A ell R 1FT.
n ell' eer te t omkrachtzuiv Ifabriek pO'ehouden te be tan.
Beden had de plechtige ill zrgenLlg en opening pillilts der StoomzuivelOor g zamenlijke rekening hebben
e boer n van Sf mp- fabriek tramproy-Tungelroy.
Aangezien dit eell feit was van hi toriFche beteekenis werden daarbij
roy en TunO'elr ,bijna op de gren dier dorpen, een ni uw ,
redevoeringen
gehouden door den Voorzitler, dell Z. E. H. Pastoor Sloemen,
l1aar de ei chen de tijd in ericht , wi elfabr" k opO'erich
den H. E. G. H. Ament en den E. G. A. H. Verheggell.
~ ze is reds in gebrllik gen men en binnenkort z I de offiBet Hoofdbestuur van den Z. N. Z. tUld de aardige ilttentie om deze
Cle Ie op ning plaa hebb n. Moge t huwelijk d r "Royen l l plechtigheid bij te wonen.
g lukkio' zijn!
tramproy, 17 Augustus 1926.
L.
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