
Slachterij FCE door boeren gesticht 
 
(R. J. Slim; uit: Perfinpost nr. 65, mei 2003) 
 
De FCE, De Friesche Coöperatieve Exportslachterij, maakte tussen 1949 en 1964 deel uit van de 
landelijke "vleescentrale" en werd in januari 1916 opgericht door veehouders. Zij zagen exporteurs 
van vee en vlees grote winsten maken, terwijl ze er zelf niet van profiteerden. De coöperatie kon zich 
lang staande houden tussen reuzen als Unilever en Zwanenberg's fabrieken. 
Boeren uit de hele provincie, uit de kop van Overijssel en uit de Noordoostpolder sloten zich aan bij 
het Akkrummer verbond. Op het hoogtepunt in 1955 waren er 5.037 leden. Het bedrijf slachtte en 
verhandelde in dat jaar bijna 120.000 dieren.  
De vleesverwerking verdween al in 1964 uit Akkrum en De Friesche Exportslachterij verhuisde toen 
naar Leeuwarden. 
De gebouwen van de vleesfabriek, gelegen aan de Boarn, zijn inmiddels gesloopt. Het enige wat nog 
rest is de eerste steen van de fabriek, een keramiek van 1,80 bij 1,60 meter uit 1917 
 

 
     Afbeelding van de vleesfabriek 
 

Op de luchtfoto uit de jaren vijftig zijn o.a. de machinekamer met ketelhuis, het kantoorgebouw, het 
oude schaftlokaal met fietsenhokken, de blikloods, de worstdroogkamer met erachter de schoorsteen, 
de koelhuizen met pekelbakken, de worstfabriek en de slachterij te zien. 
 

 
 

Op de hiernaast afgebeelde foto uit 1951 is 
duidelijk in het midden het gebouw te zien, 
dat lijkt op een oosterse tempel en dienst 
deed als worstdrogerij. Later deed dit pand 
dienst als opslag voor verpakkings-
materialen en nog later als kantine. 
 

 



De perfin F.C.E. is met grote stelligheid afkomstig van het bovenbeschreven bedrijf. Dat deze perfin 
vrij schaars is komt door de korte tijd van gebruik van de perforator. In de cat. van Jan L. Verhoeven 
staat als vroegste gebruik 1910 vermeld. Gezien het jaar van stichting en bouw (1917) lijkt deze datum 
onjuist. Het gebruik van de perfin is dus nog korter geweest, hetgeen de schaarste opnieuw bevestigd. 
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