
Bos-Eyssen, Pieter. - Fabrikant en techn. directeur
v. d. Koninkl. Fabriek van Eyssens verduurzaamde kaas.
- Geb. op 17 Maart 1886 te Oosthnizen als zoon van Anna
Bos en Jan Eyssen Hzn., geboren in den Beemster, 28 Aug
1856, den uit-
vinder van. de
verduurzaamde
gemalen kaas in
blik. Deze J.
Eyssen ging op
jeugdigen leef-
tijd naar Frank-
rijk, waar hij

kaasmaker
werd, aan een
zuivelfabriek te
Mar au s. Na zijn
terugkeer in Ne-
derland werkte
hij eenigen tijd
op de boerderij
van zijn ouders;
daarna, vestigde
hij zich als vee-
houder en
„zelfkazer" te

Oosthuizen.
Reeds toen ver-
zond hij kaas
naar Bordeaux,
doch eerst in
1883 legde hij zich definitief op den kaashandel toe. Hij
zocht geruimen tijd naar een middel om de kaas geschikt
te maken voor export naar de tropen en slaagde er na vele
kostbare proefnemingen in 1000 in, een duurzaam product



te maken, verpakt in blik. Nog datzelfde jaar verwierf dit
artikel te Parijs een gouden bekroning. J. E. maakte zijn
kaas eerst in een houten gebouwtje met een petroleum-
motor als krachtbron; in 1904 legde zijn zoon Pieter den
eersten steen voor een nieuw gebouw, dat van stoom-
kracht voorzien werd. — In 1905 kreeg de nieuwe fabriek
het recht den naam te voeren van Kon. Fabr. van Eys-
sens Verduurzaamde Kaas. - B. E. bezocht de H.B.S. te
Hoorn en bekwaamde zich daarna eenige jaren op een
machineherstelplaats te Leiden. Tevens bezocht hij de
Technische Avondschool aldaar. Na verwerving v. h.
einddiploma kwam hij in het bedrijf van zijn vader. Door
zelfstudie en privaatlessen bekwaamde hij zich in talen,
schei- en natuurkunde en de bacteriologie. Eenigen tijd
vertoefde hij i. h. Zuiden van Frankrijk, om tenslotte
definitief in het kaasbedrijf te Oosthuizen te worden op-
genomen. Deze zaak breidde zich snel uit, vooral daar de
export zich sterk ontwikkelde. Met de jaren 1914-1918
kwamen de moeilijkheden, die echter niet onoverkomelijk
bleken. In de jaren na den oorlog bloeide het bedrijf weer
op, dank zij den export van kaas in blik naar de tropen.
Sedert de koelinstallaties op schepen zulk een uitbreiding
ondergingen, neemt de export wederom af. De fa. legt zich
thans ook toe op de fabricage van verduurzaamde gemalen
kaas in staniol. — B.-E. is sedert 1921 vennoot en techn.
leider v. h. bedrijf, dat in 1929 van Oosthuizen naar Alk-
maar is overgeplaatst; zijn broer Simon E. heeft zich be-
last met de administratieve leiding. - B.-E. maakte
zaken- en plezierreizen naar vele landen in Europa. - Hij
stelt veel belang in de natuurwetenschappen en houdt zich
op de hoogte van de vakliteratuur. - Op 25 Sept. 1919 trad
hij in het huw. met Grietje Laan, geboren 24 April 1898 te
Middelie, die hem drie zoons schonk, t.w. Jan, geb. 14 Oct.
1920; Arend, geb. 3 -Januari 1923 en Pieter, geb. 22 Sept.
1925. - Bergen, villa „Zeevanck", Hoflaan.


