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De oprichting van de Woerdense kaasmarkt in 1885 * 
door drs. R.J.F, van Drie 

De oprichting van de kaasmarkt in Woerden (1885) moeten we plaatsen in het kader van de ontwikkelingen die 
zich in de tweede helft van de 19e eeuw voltrokken in de Nederlandse economie en meer in het bijzonder in de 
landbouw. Een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse landbouw was de toename van de totale hoeveelheid 
geproduceerde melk. Eén van de oorzaken hiervan was de groei van de Nederlandse rundveestapel. De omvang 
van de rundveestapel was traditioneel beperkt door de hoeveelheid door het landbouwbedrijf geproduceerd 
voedsel, c.q. de omvang van de wei- en hooilanden. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide de grasproduktie 
van de wei- en hooilanden ten gevolge van een verbeterde ontwatering, door het invoeren van stoombemaling, en 
een betere bemesting, met compost uit de grote steden en later ook met kunstmest. 
Daarnaast nam de omvang van de wei- en hooilanden toe door het in gebruik nemen van akkerland als grasland. 
Dit was het gevolg van het op de markt komen van grote hoeveelheden goedkoop Noordamerikaans graan. Deze 
ontwikkeling tekent zich ook af in de landbouwverslagen van de gemeente Woerden. In 1871 werd in totaal 
bijna 9 hectare in deze gemeente ingezaaid met tarwe, haver en winterrogge. De omvang van dit areaal slonk in 
de loop van de jaren zeventig en tachtig. In de jaren negentig werden deze gewassen niet meer in de gemeente 
Woerden verbouwd1). 
Naast de hoeveelheid door het eigen bedrijf geproduceerd voedsel nam ook de omvang van de hoeveelheid 
aangekocht (kracht-)voer toe. Meer voer leidde zo tot een grotere veestapel en dit weer tot een vergroting van de 
melkproduktie van het bedrijf. Deze ontwikkeling werd versterkt door een groeiende melkproduktie per koe, als 
gevolg van verbeterde fokmefhoden waarbij geselecteerd werd op basis van de melkgift2). 
Van deze melk vond een klein deel zijn weg naar de groeiende bevolking van de steden. Het overige werd 
voornamelijk bewerkt tot boter en kaas. In Friesland en Noord-Holland boven het IJ was boter traditioneel het 
belangrijkste produkt dat uit de melk bereid werd. De melk werd hier eerst afgeroomd. Van de room maakte men 
roomboter en van de afgeroomde melk halfvette of magere kaas, afhankelijk van de hoeveelheid room die 
achtergebleven was. 
In Holland ten zuiden van het IJ en in West-Utrecht kwam bij de zuivelproduktie de kaasbereiding op de eerste 
plaats. Van de volle (niet afgeroomde) melk bereidde men de Goudse volvette kaas. 
Van de hierbij vrijgekomen wei werd weiboter gekarnd. Slechts in een klein gedeelte van het laatstgenoemde 
gebied, in de omgeving van Leiden, werd traditioneel magere kaas, de zogenaamde „Leidse" kaas gemaakt. In de 
loop van de tweede helft van de 19e eeuw is men zich ook in deze regio steeds meer toe gaan leggen op de 
bereiding van volvette Goudse kaas3). De naam „Goudse" kaas (ook wel „Stolkse" kaas genoemd) zegt in de 
eerste plaats iets over de samenstelling en de vorm van de kaas. Omdat de streek rond Gouda traditioneel een 
belangrijk produktiegebied van deze kaassoort was, en veel van die kaas in Gouda gemarkt werd, kreeg hij de 
naam van die stad mee. 
De streek waar Goudse volvette kaas gemaakt werd, Holland ten zuiden van het IJ en West-Utrecht, telde in het 
midden van de 19e eeuw vier kaasmarkten: Leiden, Delft, Gouda en Oudewater. 
Voor de meeste landbouwers — van kaasfabrieken was nog geen sprake, de kaasproduktie vond plaats op de 
boerderij — was de afstand tot de markt te groot om daar zelf hun kaas te verhandelen. Bovendien waren het geen 
weekmarkten. De kaasmarkten werden slechts enkele keren per jaar gehouden. De handel in kaas vond in deze 
tijd nog grotendeels op de boerderij plaats. 
Een „kaaskoper" bezocht regelmatig een aantal kaasmakende boeren. Deze kaaskopers fungeerden meestal als 
tussenhandelaar. Zij woonden in de dorpen en de kleine steden van de kaasstreek. De kaas werd door hen op drie 
verschillende manieren verder verhandeld. In de eerste plaats waren er de zogenaamde „commissionairs". Zij 
kochten de kaas in opdracht van een groothandelaar op en kregen hiervoor een provisie. De groothandelaar, die 

* Dit artikel is een voorpublicatie van een medio dit jaar te verschijnen boek ter gelegenheid van de herdenking van het 
10O-jarig bestaan van de kaasmarkt te Woerden. 



meestal gevestigd was in één van de grote steden, exporteerde een belangrijk deel van zijn handel. België, 
Duitsland en Groot-Britannië waren belangrijke importeurs, maar ook werd veel kaas geëxporteerd naar de 
Nederlandse koloniën. In de tweede plaats waren er tussenhandelaren die de door hen gekochte kaas zelf tijdelijk 
opsloegen, in afwachting van de komst van een groothandelaar uit één van de grote steden. Deze laatste zocht dan 
ter plaatse, voor de stelling van de tussenhandelaar, een partij kaas uit. Deze handel werd daarom wel 
„stellinghandel" genoemd. In de derde plaats waren er handelaren die de door hen gekochte kaas doorverkochten 
aan detailhandelaren of aan de consument. 
Ook Woerden telde rond 1860 een aantal handelaren in kaas. We kunnen dit opmaken uit de „patentregisters" 
van deze stad. In deze registers staan de personen ingeschreven die in verband met het uitoefenen van een bepaald 
beroep (ambacht, nering of handel) verplicht waren om belasting te betalen. Het eerste patentregister dateert uit 
1866-1867. Hierin staan drie personen ingeschreven die in kaas handelden: C. de Bruijn, Joh. Ruijs en A.C. 
Schouten. Hoewel de registers niet altijd even volledig zijn, vele ingeschrevenen oefenden tegelijkertijd 
verschillende beroepen uit en de beroepen waaronder zij ingeschreven zijn verschillen vaak van jaar tot jaar, 
kunnen we toch concluderen dat het aantal handelaren in kaas toeneemt tot zeven aan het begin van de jaren 
tachtig. 
Voor elk van deze handelaren was de handel in kaas slechts één van de bronnen van inkomsten. Zo had G. van 
Schaik, die in de patentregisters „commissionair in kaas" genoemd wordt, als hoofdberoep dat van 
„landbouwer". Joh. Timmerman handelde behalve in kaas ook in spek. A. Blok wordt in de patentregisters 
koopman in granen, beestenvoeder, bemesting, boter, kaas en gist genoemd. Joh. Ruijs had inkomsten uit de 
volgende beroepen: vrachtrijder (wagenaar met één paard), winkelier, koopman in kaas en handelaar in kaas op 
de markten in Gouda en Utrecht met een overdekte kraam. A.C. Schouten had de volgende bronnen van 
inkomsten: de tol die hij gepacht had en handel in hout, kaas en zout4). 
Deze wijze van handel, het kopen van kaas door de handelaar op de boerderij, had voor de boer verschillende 
nadelen. Zo had hij geen goed inzicht in de ontwikkeling van de kaasprijs. De handelaar had dit wel. Hij overzag 
de markt beter en hij had daardoor een betere onderhandelingspositie. Een nadeel voor de boer was ook, dat de 
handelaar onregelmatig kwam en dit had tot gevolg dat de voorraad geproduceerde kaas groeide. Dit betekende 
een aanzienlijke kapitaalsinvestering. De kaasmakende boer verkeerde verder vaak in een afhankelijke positie 
ten opzichte van de kaaskoper. Deze verplichtte zijn klantenkring namelijk om als contraprestatie voor een vaste 
afname van de kaas bepaalde produkten uitsluitend van hem te betrekken; veel kaaskopers handelden tevens in 
krachtvoer, kaaszout e.d. Wanneer de kaas via een commissionair verhandeld werd moest de boer vaak lang op 
zijn geld wachten. De commissionair betaalde hem pas wanneer hij zelf door de groothandelaar uitbetaald was. 
Ook deze wijze van handel betekende dus een aanzienlijke kapitaalsinvestering voor de boer. 
Mogelijkheden om deze afhankelijke positie te doorbreken waren er nauwelijks. De traditionele kaasmarkten 
waren voor de meeste kaasmakende boeren te ver weg gelegen om er zelf hun produkt te markten. De eerder 
geschetste ontwikkeling, de toenemende melkproduktie die leidde tot een toename van de kaasproduktie, opende 
in de tweede helft van de 19e eeuw de mogelijkheid om nieuwe kaasmarkten op te richten. Door de toegenomen 
produktie zou de handel verzekerd kunnen zijn van een regelmatige aanvoer op een dergelijke markt. Door de 
verbeterde infrastructuur, de aanleg van spoor- en tramwegen, zouden handelaren gemakkelijk de marktplaats 
kunnen bereiken en hun kaas snel af kunnen voeren. De spoorlijn Utrecht-Rotterdam (over Woerden en Gouda) 
werd in 1855 in gebruik genomen, de aftakking van deze lijn naar Leiden (via Bodegraven) in 18785). 
De eerste succesvolle poging om een wekelijkse kaasmarkt van de grond te krijgen werd in Bodegraven 
ondernomen. Initiatiefneemster hiertoe was de pas opgerichte Bodegraafse afdeling van de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw (H.M.L.). De overkoepelende organisatie waar deze afdeling deel van uitmaakte, 
de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, werd in 1847 opgericht met als doel de verbetering van de 
landbouw in het algemeen. Van de verschillende plaatselijke afdelingen waren vooraanstaande landbouwers, 
handelaren in landbouwprodukten en notabelen lid. Op de vergaderingen van deze afdelingen werden de 
landbouwbelangen van de regio besproken. De eerste kaasmarkt werd in Bodegraven op dinsdag 21 maart 1882 
gehouden. De aanvoer bedroeg 7 partijen. De markt bleek aan een behoefte te voldoen. Zij groeide gestaag 6). 
Het succes van de Bodegraafse kaasmarkt gaf de Woerdense afdeling van de Hollandsche Maatschappij van 
Landbouw de moed om een oud stokpaardje van stal te halen. In 1871 had deze afdeling reeds een poging 
ondernomen om de verlopen Woerdense weekmarkt nieuw leven in te blazen. Omdat men, vooral vanwege de 
gunstige verkeersligging, mogelijkheden zag voor de ontwikkeling van Woerden als marktplaats, benoemde de 
Woerdense afdeling van de H.M.L. in 1871 een „Commissie ter verlevendiging van de woensdagsche 
weekmarkt". Deze commissie benoemde uit haar midden een „Comité van uitvoering", bestaande uit A.J.T. 
Hofman (voorzitter), J. de Vries Robbé (secretaris) en CE. van der Quast. Dit comité deed een aantal 
aanbevelingen aan het gemeentebestuur van Woerden. 



Het Comité van uitvoering stelde bijvoorbeeld voor, dat de gemeente tegen een geringe vergoeding materialen 
om de waren uit te stallen, tafels, schragen en touwen onder andere, beschikbaar zou stellen. De verschillende 
goederen zouden elk hun vaste verkoopplaats moeten krijgen in de binnenstad: runderen en paarden in de 
Havenstraat; bloemen bij de Vischbrug; aardappelen, hout en turf voor de Infirmerie (het voormalige 
Proveniershuis aan de Rijn); vis op de Vischbrug en de overige goederen op de verschillende delen van het 
„Kerkhof' (nu Kerkplein). Ook kaas, boter en eieren was een plaats toebedacht: vooraan links op het Kerkhof, 
gezien vanaf de Kerkstraat7). De weekmarkt zou in deze opzet een plaats zijn waar, afhankelijk van de aard en de 
omvang van de verhandelde goederen, producent, (tussen-)handel en consument elkaar zouden ontmoeten. 
Hoewel het gemeentebestuur het initiatief steunde, het nam de belangrijkste adviezen over in de „Verordening 
van policie op de weekmarkten" (24-10-1871)8), mislukte het ambitieuze plan volkomen. Van een opbloei van 
de weekmarkt was geen sprake. 
Ondanks de slechte ervaringen met de weekmarkt besloot de Woerdense afdeling van de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw op 4 februari 1885 om toch in te gaan op het voorstel van de Woerdense notaris 
mr n u r„itri cn Q ikinn a ~™ A~ «,~„~i,\"iru~,j,— ,, i 1.. :_ïi7 i » i i TH r l 1-, -.1,-.-,-,-;;» 
n u . vj.Ax. x u m i k j i i ^uuag^ , vjiii u u u l u g t l l J R - l l t u c u VWI ce l l tvilctMl Ittl M 111 W UC1UCU IC UI1UCI ZOCK.CII. n.CO DClüngniK 

argument vóór een dergelijk onderzoek was de „gunstige uitslag, waarmede te Bodegraven het instellen eener 
weekelijksche kaasmarkt is bekroond geworden"9). 
Ook nu werd, evenals in 1871, een commissie benoemd. De commissie, die als taak had het onderzoeken van de 
levensvatbaarheid van een Woerdense weekmarkt voor kaas, bestond uit de volgende leden van de afdeling 
Woerden van de H.M.L.10): 

Jan Hendrik van Grafhorst (1839-1902) 
graanhandelaar te Woerden, voorzitter 

George Hendrik Fuhri Snethlage (1851-1924) 
notaris te Woerden, secretaris 

Zegerom Baelde (1839-1904) 
veehouder te Kamerik 

Arie Blok (1840-1908) 
koopman (in beestenvoeder en kaas o.a.) te Woerden 

Pieter van Eijk (1829-1916) 
landbouwer te Geestdorp 

Matthijs Willem Schalij (1833-1918) 
burgemeester van Woerden 

Adrianus Cornells Schouten (1836-1890) 
koopman (in zout, kaas en hout o.a.) te Geestdorp 

Jacob Pieter Verwey (1840-1914) 
landbouwer te Breeveld 

Jan Sterk Vroege (1830-1909) 
landbouwer te Rietveld 

S. Prins 

Omdat de notulen van de afdeling Woerden van de H.M.L. uit 1885 verloren gegaan zijn, kunnen we de gang 
van zaken bij de oprichting van de markt niet op de voet volgen. We kunnen echter wel aannemen, dat de 
volgende argumenten voor het oprichten van de wekelijkse kaasmarkt gepleit hebben: de gunstige verkeers-
ligging van Woerden (vervoer mogelijk via weg, water en spoorweg); de ligging van de stad in een belangrijk 
produktiegebied van kaas, voor veel kaasmakende boeren in het westen van de provincie Utrecht was de 
Bodegraafse markt te ver weg gelegen; de aanwezigheid van een grote open ruimte in het centrum van de stad (het 
Kerkhof) die zich leende voor gebruik als kaasmarkt. 
De commissie kwam vrij snel tot de conclusie, dat een wekelijkse kaasmarkt voor Woerden een haalbare zaak 
was. De commissie werd door de Woerdense afdeling van de H.M.L. daarom belast met de voorbereiding van de 
eerste kaasmarkt en de begeleiding gedurende de eerste maanden van haar bestaan. Volgens overlevering hebben 
drie van de leden van de commissie, J.H. van Grafhorst, mr. G.H. Fuhri Snethlage en P. van Eijk zich hierbij 
bijzonder ingezet voor het slagen van de oprichting. Mogelijk deden zij dit als „Comité van uitvoering"11). 
Als lokatie voor de kaasmarkt koos men het Kerkhof (Kerkplein). Omdat het Kerkhof eigendom was van de 
Ned. Hervormde Kerk, vroeg men aan de kerkvoogdij van dit kerkgenootschap toestemming om het met dit doel 
te mogen gebruiken. De kerkvoogdij stemde hiermee in, omdat zij „gaarne bereid (was) de steun en bloei van 
deze gemeente voor te staan"12). 
Na een relatief korte voorbereidingstijd van twee maanden werd op woensdag 15 april 1885 onder auspiciën van 
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J.H. van Grafhorst (linksboven), mr. G.H. Fuhri Snethlage (rechtsboven) en P. van Eijk (onder) speelden een actieve rol bij de 
oprichting van de Woerdense kaasmarkt in 1885. 
Colt: Gemeentearchief Woerden. 



de afdeling Woerden van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw de eerste weekmarkt voor kaas in 
Woerden gehouden. 
Het „Weekblad van Woerden" van 18 april 1885 bracht op zijn voorpagina een ooggetuigeverslag van deze 
eerste kaasmarkt. Na eerst de eerdere vergeefse pogingen om de weekmarkt tot bloei te brengen gememoreerd te 
hebben stelde het, dat de resultaten van de eerste kaasmarkt de hoop gaven dat deze poging wel zou slagen: zestig 
wagens met kaas waren aangevoerd en deze waren alle, op twee na, verkocht13). J. Herrewijn uit Zwammerdam, 

„Boer op weg naar de kaasmarkt in 1885", onderdeel van een optocht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
kaasmarkt in 1925. 
ColL: Gemeentearchief Woerden. 

de nestor onder de kaashandelaren, kocht op zijn 82e verjaardag de eerste partij van P. van Eijk, lid van de 
Commissie van oprichting. De kaas werd op deze eerste marktdag verkocht voor 30 tot 36 cent per kilo. 
Een opmerkelijk feit was, nog steeds volgens het „Weekblad van Woerden", dat één van de aanvoerders, die een 
dag eerder met zijn partij kaas de Bodegraafse markt bezocht had en die daar geen bod naar zijn zin gekregen had, 
nu drie cent per kilo meer wist te bedingen dan hem in Bodesraven geboden was. Veel Woerdenaren droegen 
„door het uitsteken van de driekleur" hun steentje bij om de eerste markt een feestelijk karakter te geven. 
De oprichtster van de markt, de Woerdense afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, 
begeleidde het gebeuren op de kaasmarkt gedurende de eerste maanden. Toen de markt zich gunstig bleek te 
ontwikkelen en veel kaasmakende boeren en handelaren de weg naar de Woerdense markt gevonden hadden, 
vond deze organisatie dat zij haar werk over kon dragen aan de gemeente. In de gemeenteraadsvergadering van 
11 juni 1885 stemde de raad hiermee in. De gemeenteraad dankte haar voor het initiatief en merkte op dat „hare 
taak als geëindigd kan worden beschouwd en zij zich daarmee niet voortdurend kan belasten, waardoor het 
tijdstip is aangebroken om de zaak voor rekening van de gemeente over te nemen"14). 
De gemeenteraad voegde nog diezelfde vergadering de daad bij het woord. Omdat men veronderstelde dat er 
behoefte bestond aan een „gemeentelijke kaaswaag" besloot men een dergelijk gebouw te realiseren. In een 
dergelijk gebouw zou een partij kaas na de verkoop op de markt onafhankelijk, door een onpartijdige 
waagmeester, gewogen kunnen worden. Een raadscommissie boog zich over de vraag waar deze waag gebouwd 
zou moeten worden. Drie alternatieven werden overwogen: het pleintje dat rechts van het Raadhuis (nu 
gemeentemuseum) ontstaan was door de afbraak van een aantal panden, de Westdam buiten de Leidse Poort en 
de Moddersloot (nu Wagenstraat) naast het voormalige Proveniershuis. De keuze viel op de laatstgenoemde 
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locatie en nog datzelfde jaar verrees het door gemeente-architect C. Fluijt ontworpen gebouwtje15). De 
gemeentelijke kaaswaag was echter geen lang leven beschoren16). 
De kaasmarkt zou echter geen eendagsvlieg blijken te zijn. Het oprichtingsjaar 1885 werd afgesloten met een 
totale aanvoer van 2756 partijen. 
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AANBESTEDING, 
Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Woerden, zullen opstfss/<f7&/~dag 
<\vn%*fy2s"y' {&l/tj\ des voormiddags ten 
/ / ure, op het Raadhuis aldaar in hel openhaar 
aanbesteden : 

tf •••'•-

De voorwaarden dezer aanbesteding, zullen 
acht dagen te voren, op de Secretarie der 
voormelde Gemeente van des morgens 9 tot 
lw2 ure, voor een ieder ter lezing liggen. 

Inlichtingen, mei betrekking tot die aanbesteding, 
zijn te bekomen bij den Beer 
Gemeente-bouwkundige aldaar. 

ZEGT HET VOORT. 
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Affiche van de aanbesteding van de bouw van de gemeentelijke kaaswaag, 1885. 
GAWArchief gemeente Woerden 1811-1936, inv.nr. 282. 



Kaasmarkt, Woerden 
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Overzicht van de Woerdense kaasmarkt (ca. 1912). De markt werd van 1885 tot 1923 op het Kerkplein gehouden. 
Coli: Gemeentearchief Woerden 

Noten: 
1. Gemeentearchief Woerden (GAW) Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 1315 en 1316. 
2. Algemene Geschiedenis der Nederlanden XIII (Haarlem 1978) p. 40-43 en p. 254-261; J.P.M. Spaas, Het ontstaan van de 

kaasmarkt te Bodegraven (z.pl., z.j.) p. 14-15. 
3. C. Verstoep, As de kaas niks deed stond je mooi te tobben (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1983) p. 17-24. 
4. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 811 en 812. 
5. Heemtijdinghen 14 (1978) p. 33-39 en 16 (1980) p. 24-25. 
6. C. Karssen, 100 jaar kaasmarkt Bodegraven (Bodegraven 1982) p. 13-15. 
7. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 268, ingekomen brief no. 336. 
8. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 1337. 
9. Spaas, Ontstaan van de kaasmarkt p. 18. Hij citeert hier de notulen van de vergadering van de afdeling Woerden van de 

Hollandsche Maatschappij van Landbouw van 11-2-1885. 
10. GAW Weekblad van Woerden d.d. 18-4-1885. 
11. Het is niet juist dit drietal, J.H. van Grafhorst, mr. G.H. Fuhri Snethlage en P. van Eijk de „oprichters van de kaasmarkt" in 

Woerden te noemen, zoals op het „kaasmonument" uit 1925 staat. De oprichtster was de afdeling Woerden van de 
Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Juister is het om te zeggen, dat dit drietal een actief aandeel had in de 
oprichting. 
GAW Archief van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Kerk te Woerden inv.nr. 117, schrijven gedateerd mei 1886. 
In de jaren twintig komt men in verschillende bronnen, kranten en folders, het getal van twintig wagens als eerste 
aanvoercijfer tegen. Dit getal zal gebaseerd zijn op de herinnering van één van de aanwezigen bij de eerste kaasmarkt. Wij 
hechten hier echter meer waarde aan het ooggetuigeverslag dat nog in dezelfde week van de eerste kaasmarkt opgetekend 
is. 

14. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 23, notulen d.d. 11-6-1885. 
15. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 178, bestek, voorwaarden en aanbesteding van de bouw van een 

kaaswaag d.d. 25-6-1885. 
16. Waarschijnlijk dankt de Wagenstraat haar naam aan de daar gevestigde kaaswa(a)g(en). Tot het eind van de 19e eeuw 

heette deze straat „Moddersloot", een naam die sommige oudere Woerdenaren nog wel gebruiken. 
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