
Nijholt, Siebe. - Dir. der „Frico". - Geb. 3 Mrt 1885 te
Lippenhuizen, als zoon van Fedde Nijholt en Hutje Hart-
mans. - Geh. met Hendrika Heida op 11 Juni 1910 te
Wolvega - Kinderen: Fedde, geb. 29 Jan. 1918 en Martje

____^ Hutje, geb. 3
U • Jan. 1923.-Na

zijn lagere
^ggtfSSiMhhk i schoolopleiding

ontving N. pri-
vaatonderwijs

en bekwaamde
zich ver der door
zelfstudie. Hij

ÜSËfc .,,_ kwam als vo-
lontair aan de
zuivelfabr. te
Berlikum en was
werkzaam op
zuivelfabrieken
in Duitschland
en Frankrijk.
Nadien bezocht
hij de Rijks-
Zuivelschool te
Bolsward, waar
hij in 1907 eind-
examen deed.

Vervolgens
;';1 kwam hij als

HU ass.-dir. aan de
Coöp. Zuivel-

fabr. Luinjeberd en Wirdum en daarna als dir. bij de
Coöp. Zuivelfabr. te Irnsum. In 1910 kwam N. als bedr.-
adv. bij de „Frico" (Friesche Coöp. Zuivel-Export-
Vereen.), waarvan hij, na tevoren reeds techn. dir. te zijn
geworden, in 1929 als dir. werd aangesteld. - De „Frico"
werd in 1898 opgericht, in den tijd toen de kwaliteit van
de Friesche boter, die zich reeds een paar eeuwen vooral in
Engeland had gehandhaafd, allengs zoodanig verminderd
was, dat het buitenland er geen belang meer bij had boter
uit Holland te betrekken. Friesland werd zich dit bewust
en wijdde groote aandacht aan de vraag naar de oorzaak
hiervan. Het bleek, dat in Engeland het verbruik van
boter gestegen was, doch dat vnl. aan een speciaal soort,
door Denemarken geleverd, de voorkeur gegeven werd
boven de soorten, die op de Friesche boerderijen vervaar-
digd werden. Dit had den stoot gegeven om over te gaan
tot het stichten van coöperatieve zuivelfabrieken, waar-
van een deel zich vereenigde in een verkoopvereen. (De
Friesche Coöp. Zuivel-Export-Vereeniging). Deze is er
volkomen in geslaagd de productie en verkoop in betere
banen te leiden, getuige den wereldnaam, diende „Frico"
zich verworven heeft. De Coöp. omvat 42 mod. inger.
fabrieken, die jaarl. gez. meer dan 377.000.000 liter melk
verwerken, waarbij bijna 9000 Friesche boeren zijn aange-
sloten. Zij werkt onder Rijkscontrole. Ongev. 400 arbeids-
krachten vinden in de „Frico" een bestaan, buiten het
personeel van de aangesl. fabrieken, wier aantal ong. 1500
bedraagt. Beh. door haar boter is zij ook bekend om haar
kaas, melkpoeder en caseïne. De jaarlijksche omzet van
de Frico bedraagt meer dan 30.000.000 K.G. zuivel-
producten. De gebouwen A., B., C., D., E. en F. te
Leeuwarden met paraffineerlokaal hebben een bebouwde



opp. van 6500 M2 met 3600 M2 vrij terrein. Zij bezit
17 eigen koelwagens. In hare magazijnen kunnen
enkele millioenen KG. zuivelprod. worden opgeslagen. De
behandeling en verpakking van de producten, waaronder
een 50-tal kaassoorten, geschiedt grootendeels mechanisch
evenals een bel. deel van de administratie. De verkoop van
de producten geschiedt door plaats, vertegenw., die over
de geheele wereld zijn aangesteld. N. is tevens lid van het
bestuur der Ned. Zuivel-Centrale te 's-Gravenhage en van
den r. v. toez. van de Coöp. Zuivelbank te Leeuwarden.
Daarnaast nog voorz. van den Bond van Coöp. Zuivel-
Verkoopvereenigingen en Comm. van de N.V. Nabo, beide
te 's-Gravenhage en lid v. d. comm. v. toez. op het M.O.
te Leeuwarden. Behalve brochures op het gebied van de
melkbehandeling en div. art. in vakbladen, heeft N. ook
een tabellenboek samengesteld, de waardebepaling der
melk betreffende. - Emmakade 38, Leeuwarden.


