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De kaasmarkt in Breukelen ( 1 ) 

H.J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Op 7 april 1885 besloot de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode tot 
het instellen van een weektnarkt voor kaas en boter op vrijdagmorgen, 
"overwegende dat eene v/eek markt moet geacht worden te zijn in het 
belang der gemeente'.1 Gedeputeerde Staten van Utrecht gaven op 16 april 
hun goedkeuring aan dit besluit, waarna op 24 april een markt- en een 
waagmeester werden benoemd en al op 1 mei 1885 de eerste kaasmarkt 
kon worden gehouden. 

Waag meesters 

De eerste waagmeester was J. Baas, eigenaar van café en uitspanning Het 
Regthuys, waar tot het einde van de kaasmarkt in 1969 door drie 
generaties Baas kaas gewogen is (Afbeelding 1). Later kwam er ook een 
waag bij P. van Huis, die aan de Straatweg tussen Achterstraat (nu 
Kerkbrink) en Danne een café en stalhouderij bezat (overgenomen door zijn 

Afb 1 Waag J. Baas anno 1925 De waag bevond zich in de Herenstraat achter het 
Regthuys Eigenaar J. Baas staat tussen de kaasbrik en de handkar Achter de handkar 
staat Bertus Buma in zijn witte bakkersjas. Voor het Regthuys staan Bertus Korver 
(onder de A van Café), marktknecht H van Donseiaar (onder de A van Stalling) en 
timmerman Jo Gersen (onder de i). Op de hoek staan Niek van Dijk en zijn broertje Gijs 
van Dijk Om de hoek staan de kruidenierskinderen Lena en Louis van der Horst, 
sigarenhandelaar Bosman, een onbekende en landbouwer A Hamoen. (Dia collectie 
hr. A. Prins.) 
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Afb. 2 Waag C. Schuurman aan de Straatweg omstreeks 1923. Van links naar rechts: 
mevrouw Schuurman (Zus van Huis), C Schuurman, Gert Vis (gossiemijne), Gert Jan 
van Lingen. lantaarnopsteker Norbruis en marktknecht H van Donselaar. (Dia 
collectie hr. A. Prins.) 

schoonzoon C. Schuurman, die in 1927 het bedrijf naar de nieuw aangelegde 
Markt verplaatste) (Afbeeldingen 2 en 3). Ook werd er kaas gewogen bij 
J.M. Timp, die van 1920 tot 1943 eigenaar was van Het State Wapen.2 Na 
1927 gingen de gebroeders Cornelis en Willem van Stam, van wie het erf 
aan de Markt en de Marktstraat grensde, een waaggebouw en een stalling 
exploiteren (Afbeelding 4). Hun zwager J.P. Broekhuizen paste op de 
paarden in de stal die op de oude grenssloot van zijn erf aan de Marktstraat 
was gebouwd. Hij was, evenals zijn vader, koetsier op Gunterstein, maar 
kreeg vrijaf op vrijdagmorgen om zijn familie te helpen.3 Verder waren er 
nog wagen in de kaaspakhuizen van J. Molenkamp. De waagmeesters gaven, 
tegen betaling, een weegbriefje af en zorgden voor het vervoer van de 
partij naar het kaaspakhuis of de aanlegplaatsen van de schippers J. Bekker 
(Bodegraven, Gouda en Rotterdam) en H. Mur (Amsterdam). 

De kaaskopers bepaalden waar de boer zijn kaas moest laten wegen en 
waar op vertoon van het weegbriefje zou worden afgerekend. Meestal 
gebeurde dat onder het genot van een drankje in één der cafés, maar bij 
Van Stam schonken ze gratis koffie in de kamer waar schoonzoon Jan 
Gentenaar, kaashandelaar uit Woerden, zijn leveranciers betaalde.3 

Marktmeesters en marktknechts 

W. van Dijk, de conciërge die in het gemeentehuis aan de Nieuwstraat 
woonde, werd de eerste marktmeester (Afbeelding 5). Hij was onbezoldigd 
gemeenteveldwachter en cipier van het Huis van Bewaring, dat tot 1887 
ten behoeve van het kantongerecht naast het gemeentehuis gevestigd was4 
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Afb. 3. Waag C Schuurman op de markt in 1930. Van links naar rechts: marktknecht 
Tinus de Wit, touwhandelaar Cordes uit Mijdrecht, landbouwer Dirk van Stam, kelner 
Gert Vis, drie onbekenden, C. Schuurman, Bertus Korver en Norbruis. Zittend de 
kinderen De Wit, Stoker (met kaas) en een onbekende. (Dia collectie hr. A. Prins.) 

De heer Van Dijk is 52 jaar marktmeester geweest. Bij zijn 40-jarig 
jubileum in 1925 ontving hij de zilveren medaille van de orde van Oranje 
Nassau.5 In 1937 vroeg hij op 88-jarige leeftijd ontslag, wat hem op de 
meest eervolle wijze werd verleend. Zijn kleinzoon Niek van Dijk, die hem 
de laatste jaren had geholpen en dus met het werk vertrouwd was, volgde 
hem op. 

Wethouder J.C Godefrooy (winkelier in de Brugstraat, waar nu Familux op de 
Kerkbrink gevestigd is) had een voorkeur voor sollicitant G.M. van Riet, omdat deze 
een gezin had te onderhouden en "zijn vak van wagenmaker nu ook niet 't meeste 
opleverde ", maar wethouder J. Molenkamp en burgemeester H.H Roell wilden liever 
Van Dijk6. 

De nieuwe marktmeester hield het niet zo lang vol als zijn grootvader, 
want in 1946 vroeg hij ontslag wegens het vele werk in de drukkerij van 
de firma G. van Dijk.7 Voortaan werd de funktie vervuld door een 
gemeente-ambtenaar, die een vaste gratificatie van f25 per jaar kreeg 
vanwege de financiële verantwoordelijkheid. De heer Geurt van Os, die in 
1937 H. van Donselaar was opgevolgd, is van 1946 tot 1969 marktmeester 
geweest (Afbeelding 6). Van een gratificatie kan hij zich niets herinneren, 
wel dat toen hij als gemeentewerkman om loonsverhoging vroeg, de 
burgemeester hem zei, dat hij koster van de Hervormde Kerk kon worden. 

De taak van de marktmeester was het aanwijzen van de plaatsen, het 
innen van de marktgelden en het luiden van de bel ten teken dat er 
gehandeld mocht worden. Hij noteerde ook de aanvoer en de gemiddelde 
prijzen op het daartoe bestemde bord. 
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Marktmeester Van Dijk werd bijgestaan door twee marktknechts, die 
evenals hij f 1 per marktdag verdienden8. Gijsbertus de Wit, asman en 
marktknecht, woonde op het Kerkplein waar nu het Klokkenhuis staat. Voor 
het schoonhouden van straten, putten en urinoirs kreeg hij f70 per jaar. In 
1893 werd dit verhoogd tot f 110, omdat de stortplaats verlegd was en hij 
zelf voor een met luiken afgedekte schuit moest zorgen. Zijn zoon Martinus 
volgde hem in 1915 op. Toen deze in 1923 wegens het geringe salaris 
ontslag nam, werd Gijs van de Haar benoemd tot asman en marktknecht. 

De andere marktknecht in 1885 was de gemeentewerkman S.J. van 
Bommel. Hij werd in 1893 opgevolgd door K.P. Hoogendoorn, deze door W. 
van Tricht en die in 1909 door H. van Donselaar. (Van Triebt werd in 1909 
conciërge van het gemeentehuis en later ook gemeenteveldwachter. Tijdens 
een dienstreis naar Utrecht overleed hij daar op straat op 15 december 
1914.) Van Donselaar vroeg op 26 juni 1922 om een extra beloning voor 
het vele werk op de kaasmarkt zoals marktknecht M. de Wit die had 
gekregen. Dit werd hem geweigerd omdat "de belooning als marktknecht in 
zijn jaarwedde als gemeentewerkman wordt geacht te zijn begrepen"9 

De markt in de beginjaren 

Op 1 mei 1885 was de eerste marktdag: 29 wagens voerden 1235 kazen 
aan op de Nieuwstraat. De kaaskopers betaalden daarvoor 26 tot 30 cent 
per kilo.2 Op de volgende marktdagen liep de handel niet meer zo vlot, de 
aanvoer verminderde en op 18 september 1885 werd voorlopig de laatste 
markt gehouden. 

Afb 4 Waag gebroeders Vac Sum in de Tweede Wereldoorlog. (Foto-archief Histo
rische Kring Breukelen.) 
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Pas op 4 augustus 1893 was er, na een pauze van acht jaar, weer 
kaasmarkt in Breukelen. Over de oorzaken van deze lange "rustperiode" 
kunnen we slechts gissingen maken. 

Misschien was het dorp toen het Merwedekanaai gegraven werd slecht bereikbaar 
voor de boerea en beurtschippers; maar dit heeft natuurlijk geen jaren geduurd 
Misschien waren de boeren teveel gewend naar Woerden en Bodegraven te gaan. In 
het gemeente-archief is over het sluiten van de kaasmarkt niet veel te vinden. In de 
raadsnotulen van 7 december 1885 treffen we slechts het voorstel aan marktmeester 
W van Dijk "voor den tijd dat hij in functie is geweest, eene belooning van f 1 per 
marktdag toe te staan" De Landbouwverslagen'* geven geen opheldering In het 
verslag over 1885 staat alleen de "kaasaanvoer ter markt" vermeld (300 kg zoetemelkse 
kaas, Derby, à 43 cent per kilo; totale aanvoer 110.000 kilo met een gemiddelde prijs 
van 32 cent). In het verslag over 1886 is geen marktaanvoer meer ingevuld. Bieden de 
andere landbouwgegevens misschien een verklaring? In 1885 was de toestand der 
weilanden ongunstig tengevolge van droogte en muizen; de grasopbrengst van de 
eerste snede was slechts 2500 kilo per hectare en de zuivelprijzen waren laag. Zou de 
markt daardoor niet zijn aangeslagen? Het jaar 1886 was echter gunstig: de opbrengst 
van de eerste snede was nu 2800 kilo per hectare; het vee ging vroeg in het land en 
laat naar de stal. In het landbouwverslag over 1887 lezen we dat de prijzen voor boter 
en kaas goed waren, en dat de melk hoofdzakelijk voor de kaasmakerij werd gebruikt. 
Het jaar 1888 was minder gunstig: "het natte jaar deed wel de slooten doch niet de 
beurzen vollopen". Kon men toen in Woerden een betere prijs maken? Of leverde men 
rechtstreeks aan de plaatselijke kaashandelaren E, de Ligt en Jac. Schippers? 

Het eerste bericht over het herstel van de kaasmarkt vinden we in de B 
& W-notulen8 van 12 juli 1893 (Afbeelding7). Daar staat: "Ingekomen is 
een adres van verschillende ingezetenen uit deze gemeente om de kaas- en 
botermarkt die zoogenaamd doodgebloeid is weder te herstellen. Wordt 
besloten de noodige maatregelen te nemen opdat op vrijdag de 4e 
September a.s. weder markt gehouden worde. Aanvang 8 uur na aankomst 
van den eersten trein." In het antwoord aan de adressanten10 staat "dat te 
beginnen met den 4e Augustus de weekmarkt van kaas en boter weder 
geregeld Vrijdags zal worden gehouden". 

De aanvoer op de eerste marktdag is ongeveer gelijk aan die van 1885: 
30 wagens. De prijs is echter veel hoger geworden: 52 tot 60 cent per kilo. 
De markt hield nu stand, mede door de inspanning van kaashandelaar E. de 
Ligt die de boeren en de kooplieden aanmoedigde.2 (Hij woonde op de 
Straatweg in het pand dat tegenwoordig van Schröder is, naast A-reizen; de 
kaas werd door een luik aangepakt en naar het achterliggende pakhuis 
gebracht.) Tot de bloei van de markt hebben in later tijd ook de 
kaashandelaren J. Schippers, J. Molenkamp en H. Kroon bijgedragen.11 

Gemeenteraadslid J Schippers woonde eerst op Vredevecht (nu W. Smit en C 
Pleister) in de Herenstraat12, en betrok in 1912 villa Zuidwijk (nu Straatweg 45) 
tegenover Boom en Bosch. Hij had in 1887 op verzoek van de gemeenteraad drie 
krotten in de Watersteeg gekocht om ze terwille van de volksgezondheid uit handen 
van huisjesmelkers te houden en ze te gebruiken als pakhuis, De toegezegde koop
kostenvergoeding schonk hij aan de gemeente, waarvoor de burgemeester hem 
uitbundig dankte: "opgenomen in de notulen als erezuil" Wethouder Van Waart 
bedierf echter de vreugde door op te merken, dat Schippers ontsnapt was aan het 
gevaar vervallen te worden verklaard van het raadslidmaatschap wegens overtreding 
van art 24 van de gemeentewet; voordeel trekken uitje funktie ' 3 

Jacob Molenkamp was in 1905 in Vreeland als kaashandelaar begonnen, kwam 
naar Breukelen, woonde eerst op Straatweg 190 en na 1929 op Nieuw Hogerlust. In 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 4 , 1989 



182 

1910 huurde hij de oude gereformeerde kerk naast de christelijke lagere school in de 
Herenstraat bij de Hazeslinger en richtte die in als kaaspakhuis. In 1934 verbouwde 
het schoolbestuur dit pakhuis tot een vergaderruimte met de naam Pro Rege 
Molenkamp had toen al het pakhuis in de Brugstraat betrokken dat hij van Schippers 
had gekocht De gevelsteen met de kaaskopende Molenkamp is hem aangeboden bij 
zijn 50-jarig jubileum als handelaar in 1955 Het opschrift luidt: "Si Deus pro nobis, 
quis contra nos. Aangeboden door de zelfkazers". (Het is niet duidelijk vie de spreker 
is, de jubilaris, de zelfkazers of beide partijen.) In 1957 stichtte hij een tweede pakhuis 
in de Dannestraat, waarvoor hij een viertal oude woonhuizen benutte. Een 
paardehoofd en een gedenksteen herinneren nog aan deze vernieuwing. H, Kroon 
woonde tot 1970 op Grigia en huurde een pakhuis op het erf van Van Stam in het 
gebouw waar ook de vrijbank en de werkplaats van loodgieter Piet van Eik was 
gevestigd, 

Behalve de plaatselijke handelaren kwamen op de marktdagen tientallen 
kaaskopers uit Bodegraven, Woerden, Amsterdam en Utrecht; eerst per 
trein, later met eigen auto's. De boeren kwamen met hun kaasbrikken uit 
de nabije, maar ook wel uit de verre omtrek: Abcoude, Mijdrecht en 
Nigtevegt. De anonieme auteur van het gedenkboek uit 19252 beschreef dit 
als volgt; 't Is Vrijdagmorgen. Van den Rijksstraatweg, het Zandpad, den 
Stationsweg, van alle zijden komen de wagens aangereden beladen met het 
kostelijkste zuivelproduct van onze lage landen, de kaas, den roem van 
Nederland, door heel de wereld heen. Alle bestuurders richten zich naar het 
anders zoo rustige Kerkplein, dat nu weer zooals elke week voor een paar 
uur in een woelig marktplein zal worden herschapen Eenmaal daar, zoo 
wordt uitgespannen en het plaatsen der wagens overgelaten aan de inmid
dels toegeschoten marktknechts. De boer bezorgt zijn paard in een der 
stallen om dan heel kalmpjes terug te keeren en zijn wagen te zoeken in de 
nu al lange en dichte rijen. Ondertusschen is er meer beweging gekomen. In 

1! 

Afb. 5. Marktmeester ¥ van Dijk in 1925. 'Dia collectie hr A. Prins.) 
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grooten getale zijn de kooplieden gearriveerd, en nu het oogenblik nadert, 
dat met den handel begonnen zal worden, schijnt er een nauwelijks in te 
houden onrust over het marktplein gevaren te zijn. Den marktmeester, den 
heer van Dijk zien we, zooals we hem daar altijd gezien hebben, Kalm 
raadpleegt hij zijn horloge, een zeker teeken, dat slechts enkeie minuten 
ons nog van het begin scheiden. (. . .) Stipt op tijd wordt de bel geluid, die 
het sein aangeeft om te beginnen. De kooplieden hadden hun linnen jassen 
reeds aangetrokken, de boeren hebben op hun wagens postgevat, en 
nauwelijks hoorde men de bel of de markt is al in vollen gang. Verwacht nu 
niet een tierende drukte, neen, zonder veel luidruchtig gedoe wordt de 
handel gedreven. (...) De boer heeft het dek van de kaas geslagen. De 
koopman klimt op den wagen, pakt een kaas, boort, ruikt, proeft, knijpt en 
klopt. Er wordt gevraagd, geboden en al gauw toegeslagen. Een wenk aan de 
marktknechts en de wagens met verkochte kaas worden met spoed uit de 
rij gehaald en naar een der wagen gebracht, welker bediening ook al is 
overeenkomstig den eisch van den tijd: vlug en precies. (. . .) Onder-
tusschen is het kaasvervoer in volle actie. Dank zij de uitstekende verbin
dingen te water geschiedt het transport voornamelijk per schuit. (. . .) En 
zoo vlot is het verloop, dat ge, na 12 uur door het dorp wandelend, geen 
vermoeden zoudt krijgen, dat dien dag voor duizenden guldens aan kaas is 
aangevoerd, verkocht, afgewogen en reeds op weg is naar de pakhuizen der 
kooplieden." 

Marktgeld en salarissen 

Toen de markt bleek aan te slaan - de gemiddelde aanvoer in 1893 was 
32 partijen per marktdag geweest - stelde de gemeenteraad op 30 maart 
1894 een plaatsgeld van 10 cent per wagen vast. Er werd ook een markt-
verordening aangenomen en gesproken over de beloning voor de markt
meester en de marktknechts.14 

B & W hadden een beloning van respectievelijk f 1 en f 0,75 per markt
dag voorgesteld, maar de Raad deelde de vrees van M. van de Pol, dat bij 
een kwijnende markt het bedrag der salarissen hoger zou zijn dan de 
opbrengst van het marktgeld. De marktmeester zou voortaan 30% en de 
beide marktknechts zouden ieder 20% van de marktgelden ontvangen, 
zodat de gemeente altijd 30% zou overhouden voor andere kosten plus de 
20% van de marktknecht-gemeentewerkman. 

In 1920 werd het marktgeld verhoogd tot 25 cent per wagen. Hierdoor, 
en door de toeneming van het aantal aangevoerde partijen, groeide ook het 
inkomen van de marktmeester en één der marktknechts (de ander was 
gemeentewerkman en genoot uit dien hoofde een vast salaris). Op 8 mei 
1922 kwam er daarom een "aanpassing"9: de markmeester kreeg 25% van 
de eerste f 400, 10% van de tweede en 5% van de volgende f 400 aan staan
gelden per jaar; de marktknecht kreeg 15% van de eerste f400 en 5% van 
de rest. Dat was natuurlijk geen vetpot. De asman en marktknecht Tinus de 
Wit kon ondanks een bonus wegens het vele werk in 1922 niet voor de 
gemeente behouden worden. Nadat hem een salarisverhoging was 
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Afb. 6. Marktmeester Geurt van Os omstreeks I960. (Uit: Gedenkboek ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van de kaasmarkt te BreukelenJ 

geweigerd, vroeg en kreeg hij eervol ontslag per 16 juni 1923.15 Hij bleef, 
waarschijnlijk tegen een beter inkomen, als los werkman op de kaasmarkt 
werken voor de kaashandelaren en de waagmeesters. 

Schommelingen in de markt 

De kaasmarkt groeide gestaag, ondanks schommelingen in de aanvoer.2 

Hoogtepunten waren bijvoorbeeld de jaren 1905 en 1907 geweest met een 
aanvoer van 2500 en 2700 partijen, die 60 tot 66 cent per kilo opbrachten. 
Dieptepunten waren onder andere 1908 en 1911 met respectievelijk 2000 
en 1600 verhandelde partijen. Het "Verslag van den Toestand der 
Gemeente" in 191116 geeft hiervoor een verklaring: "als een der oorzaken 
kan genoemd worden, dat door den hoogen prijs veel veehouders hun kaas 
aan huis van de hand doen". In 1913 stelden B & W een onderzoek in naar 
de toestand der kaasmarkt. De burgemeester rapporteerde daarna in de 
Raad17: 'Het onderzoek heeft, omdat een der in de gemeente wonende 
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kaashandelaren zijne medewerking niet heeft willen verleenen, niet 
volledig kunnen zijn. Uit de gegevens evenwel door B & W ontvangen en 
welke Spreker hierbij aan de vergadering overlegt, blijkt z.i. dat de 
Kaasmarkt niet achteruitgaande is. Bij het bezien van de zaak dient in het 
oog te worden gehouden, dat de laatste jaren veel meer dan vroeger, melk 
tot andere doeleinden dan kaas maken wordt aangewend." 

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog stagneerde de export even, 
maar herstelde zich zodanig, dat de aanvoer in 1915 weer optimaal was 
(3600 partijen van f 0,74 tot f 1,60 per kilo). In 1918 stokte de aanvoer (41 
partijen van f 1,30 tot f 1,56 per kilo), maar in 1921 was deze weer op het 
peil van 1915- In 1924 werden er zelfs 5300 partijen verhandeld.2 Waar
schijnlijk is de aanvoer nooit meer zo groot geweest. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de grootste aanvoer bereikt in 1949, namelijk 2360 
partijen. Daarna liep het aantal snel terug: 1037 in 1953, 668 in 1959, 143 
in 1965, 36 in 1968, en tenslotte "geen aanvoer" in 1969, 1970 en 1971. 
(Over de periode 1925 - 1939 heb ik geen gegevens kunnen vinden; vanaf 
1940 zijn ze in het Gedenkboek 75 jaar kaasmarkt' ' opgenomen; van 1949 
tot 1969 zijn ze in het gemeente-archief te vinden.18) 

Het spreekt vanzelf dat de kaasmarkt van grote economische betekenis 
voor ons dorp is geweest: niet alleen de caféhouders, hoefsmeden, touw-
handelaren en zadelmakers hadden het op vrijdagmorgen extra druk, ook 
de andere middenstanders zagen dan hun omzet stijgen en menige los 
werkman of schooljongen verdiende er iets bij door kaaskarren naar de 
waag, het pakhuis of de schuit te rijden en te helpen bij het lossen en 
laden.11 Ook de handelaren in vee, veevoeder en veegeneesmiddelen deden 
op vrijdagmorgen goede zaken op het marktterrein of in de belendende 
cafés. 

Dreigende concurrentie 

B & W schrokken wel toen op 12 juli 1895 bekend werd dat ook in 
Utrecht op vrijdagmorgen kaasmarkt zou worden gehouden.19 Burge
meester J.Th.A. Braams en wethouder A.M. Kasteleyn gingen op audiëntie 
bij de Commissaris der Koningin om een wijziging in de marktdag te 
verkrijgen. Hun moeite was echter tevergeefs, en ook een protest van de 
Raad tegen de door Gedeputeerde Staten verleende vergunning en een 
bezwaarschrift bij de minister van Binnenlandse Zaken hadden niet het 
gewenste resultaat.20 Om hun markt voor wegkwijnen te behoeden, 
besloten B & W het aanvangsuur later te stellen, en wel op half tien. Zo 
hoopten zij te voorkomen dat de kooplieden van twee markten konden 
profiteren. Deze tactiek had succes, want de kooplieden kozen voor 
Breukelen, waardoor de kaasmarkt in Utrecht maar klein is gebleven. 

Dertig jaar later, op 1 september 1925, berichtten Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, dat de gemeente Loenen wekelijks op dinsdag een kaasmarkt 
wilde houden, maar dat daar bezwaren tegen ingebracht konden worden.21 

Dat deden B & W van Breukelen en op 12 september 1925 werd het 
bezwaarschrift verzonden, waarin onder andere stond: "Sedert meer dan 40 
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Afb. 7. Verzoek van J. Mur en anderen in 1893 om herstel van de kaasmarkt. 
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jaren bestaat in deze gemeente een Kaasmarkt, die steeds in bloei toeneemt 
en de eenige belangrijke Kaasmarkt in de Vechtstreek genoemd mag 
worden. Het behoeft geen betoog, dat wij elke poging om onze kaasmarkt 
afbreuk te doen, zeer ongaarne zien Waar de gemeente Loenen op nog geen 
uur afstand van de onze is gelegen, komt het ons uit een algemeen oogpunt 
bezien, hoogst ongewenscht voor, dat in die gemeente de gelegenheid 
geopend zal worden kaasmarkt te houden.' De markt in Loenen heeft, 
ondanks gevoerde propaganda, niet lang stand gehouden. 
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