
15 

De kaasmarkt in Breukelen (2) 

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

Strijd om het aanvangsuur 

In 1905 ontstond er opwinding over het aanvangsuur van de markt. In 
de B & W-vergadering van 28 april was een ongedateerd verzoek ter tafel 
gekomen, getekend door J. Mur, E. de Ligt en R.L. Mur, met de volgende 
inhoud: "Ondergeteekende verzoek U Edele Achtbare beleeft om de Kaas
markt s morgens te doen beginnen om acht uur met het oog de belangen 
voor het vervoer en de handel".' Burgemeester Braams was tegen ver
vroeging. Hij had zich door de kaashandelaren in Het State Wapen (sinds 
1988 l'Escargot genoemd) laten voorlichten en waarschijnlijk is hij het 
geweest, die met potlood de volgende notities2 op het daar voorhanden 
papier (twee kaartjes met een foto en de tekst: Het State Wapen hotel, café, 
restaurant, uitspanning, G.J. van Steeden) heeft gemaakt: "De Bodegraaf sehe 
kooplieden zijn de persoonen die de markt van het oprichten gesteund 
hebben. Hun uittesluiten van de markt door hem vroeger te stellen, dan 
kunnen zij niet komen daar er geen vroegere trein is, is onrechtvaardig" en 
"Het motief der Goudsche kooplieden vervalt geheel dat zij zoo lang 
wachten moeten. Want dan zijn de Amsterdamsche kooplieden het weer die 
met de trein van ongeveer 6 uur moeten komen, dus dan moeten zij weer 
een paar uur wachten. Zij zullen wegblijven dat is het gevolg van 
veranderen". 

De burgemeester vond een verandering dus niet in het belang van de 
markt, maar wethouder Van Waart was het niet met hem eens en zei: "De 
kooplui komen toch wel ongeacht het uur van de markt, hetgeen blijken 
kan te Bodegraven waar de markt om 3 uur 's morgens en te Gouda waar 
die om 6 uur begint; de kooplui komen voor hun eigen belang en zullen wel 
zorgen op tijd te zijn; het is bepaald gewenst om in de zomer zo vroeg 
mogelijk te beginnen".2 

In de raadsvergadering van 26 mei 19053 werden beide meningen naar 
voren gebracht. Van Waart motiveerde zijn standpunt met: "Het is het 
belang van de koopman zo vroeg mogelijk te beginnen, omdat de kaas door 
de warmte geweldig lijdt en een vroeg uur de kaaskopers niet zal beletten 
ter markt te komen, omdat hun eigenbelang hen daar roept". Hij zou echter 
ook het oordeel van de kaasmakers willen kennen en vroeg dit aan C. Pijnse 
van der Aa, boer in Oud Aa en raadslid sinds 1894. Deze zei "aanvankelijk 
beslist tegen een uursvervroeging te zijn geweest, omdat naar zijn mening 
de boeren uit Mijdrecht, Abcoude en omstreken niet meer zullen komen, 
maar naar Woerden gaan, hetwelk tot schade van de markt zou uitkomen, 
maar hij heeft den kaaskoper De Ligt gesproken die hem in zoover van zijn 
standpunt heeft teruggebracht, dat hij er niet op tegen zou hebben bij wijze 
van proef gedurende de heete maanden het aanvangsuur op 8 uur te 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr. 1, 1990 



16 

stellen, ofschoon ook alweer nergens de gewoonte is het aanvangsuur te 
veranderen". 

Na uitvoerige bespreking besloot de Raad "te beginnen met 9 Juni a.s. bij 
wijze van proef de markt gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus te 
doen aanvangen om 8 uur 's morgens".3 Het verzet tegen de verandering 
bleek echter te sterk te zijn. Daarom werden op vrijdag 2 juni de kaas
handelaren voor overleg op het gemeentehuis genodigd. Zij maakten daar 
hun bezwaren kenbaar en sommigen van hen bevestigden deze nog eens 
schriftelijk. 

De firma Van Pinxteren en Van Harreveld uit Amsterdam schreef2 dat de klacht 
van één koopman, dat de kaas van de warmte heeft te lijden, volstrekt niet steek
houdend is, want "zoolang als wij de markt bezoeken, dat is vanaf den eersten dag dat 
de markt tot stand kwam, slechts één maal schade hebben geleden en wel ten bedrage 
van f2, zegge 't reuzenbedrag van twee gulden, en welke schade evengoed bij koel 
weder had kunnen ontstaan, Maar daar tegenover stellen wij de enorme schade die 
beide partijen kunnen beloopen, indien dit besluit gehandhaafd en bekrachtigd 
wordt, wanneer b v toch in den winter niemand der groote kooplieden ter markt kan 
komen Bekend is toch, dat de ten Uwent wonende weinige kooplieden de kaas welke 
des winters wordt aangevoerd, absoluut niet kunnen gebruiken, doch dat onze firma, 
hetzij er aanvoer is of niet, doorloopend ook 's winters ter markt komen, daar wij 
zoowel voor zomer als najaarsgoed afzetgebied hebben. (. . .) Mocht toch Uwen raad 
besluiten, ongeacht onze bezwaren, die zeer zeker ook door vele andere kooplieden 
worden gedeeld, om toch de markt op S uur te stellen, dan zullen wij genoodzaakt zijn, 
maatregelen van verweer te treffen Aangezien ook verscheidene boeren onze 
meening deelen, kan nu reeds worden gezegd, dat deze geneigd zijn op uren, door 
toonaangevende firma's op te geven, te Nieuwersluis te zullen komen om daar te 
trachten te bereiken wat ons ten Uwent geweigerd wordt" 

Kaashandelaar R van der Kleef uit Zwammerdam bracht in een brief2 namens 
vijftien Bodegraafse kooplieden naar voren, dat bij het oprichten van de markt hun 
steun gezocht is en dat zij, hoewel dit direct nog geen verdienste gaf, kosten hebben 
gemaakt om de markt levensvatbaarheid te geven Zo hebben zij "een geregelde vaart 
in het leven geroepen in de hoop dat dit later brood gaf' Toen de Utrechtse markt 
opgericht werd, zijn ze Breukelen trouw gebleven en hebben ze "direct genoegen 
genomen met het besluit om de markt later te doen aanvangen en zich nooit beklaagd 
datzii reeds omstreeks 7 uur daar waren en tot 9 1/4 moesten wachten Toen de Staats-
spoor hen de gelegenheid ontnam om tijdig te Breukelen te zijn, hebben zij op eigen 
kosten alles in het werk gesteld om de trein van ca 9 uur te Breukelen te doen 
stoppen en toen dit niet lukte hebben zij zich steeds de kosten getroost om zich door 
een inwoner van uwe gemeente per rijtuig te laten halen om op tijd te zijn. Wat heeft 
de gemeente nu gedaan voor hen die pal voor de markt stonden en steeds de meeste 
kaas kochten? Terwiile van een gril van een enkele hen de gelegenheid ontnomen 
die markt te bezoeken (. .) gaat Breukelen hen die hem steunden toen de markt zwak 
was, eenvoudig opzij gooien (...) het is niet het belang der markt dat voorgestaan 
wordt, het is persoonlijk belang Niemand die gevraagd is heeft het adres u 
toegezonden willen teekenen, is u dat wel bekend? (...) Thans de vraag is hetnoodig 
de marktte veranderen? Neen! Kooplieden in massa waren tevreden, de boeren waren 
tevreden en verkoozen de markt boven Utrecht of Woerden omrede zij eerst op 
hunnen woningen hun bedrijf konden regelen en dan ter markt gaan. (...) Gij zult 
zeggen het is in het belang der Kaas Welnu toegegeven, doch zoude er warmer en 
tochtiger plaats zijn in uwe gemeente dan daar waar de kaas der Bodegraafsche koop
lieden geladen wordt? Zij klagen niet, doch slaan handen aan den ploeg en in ver-
eeniging met den schipper wordt er gezorgd voor zonnetent en witten kleeden om de 
kaas voor zon en wind zoveel mogelijk te beschutten Waarom kan dat de andere 
schipper ook niet doen. Ik geef u de verzekering wanneer een schipper actief is en 
hart voor zijn zaak heeft en voor zijn lading zorg draagt, de kaas weinig schade heeft, 
zelfs bij weinig voorkomende scherpen wind of felle zon. Zou het dus te recht
vaardigen zijn als door een kleine kosten dit te verhelpen was ca. 15 kooplieden te 
duperen (. . .)". 
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Ook G.J. van Steeden, eigenaar van Het State Wapen, en de boeren H Otten en WC, 
Kersbergen uit Nigtevecht schreven verzoeken om de markt op de oude tijd van half 
tien te beginnen.2 

Bij zoveel weerstand moest de gemeenteraad wel op zijn besluit terug
komen: op 6 juni 1905 werd aan J. Mur c.s. medegedeeld, dat het aanvangs-
uur van half tien onveranderd bleef bestaan.2 Het bleek daarna echter 
veelvuldig voor te komen, dat reeds voor half tien kaas werd verkocht. In 
de raadsvergadering van 25 januari 19073 wees Pijnse van der Aa op deze 
misstand, waarna op 29 mei in de Verordening op de Kaasmarkt verbods
bepalingen werden opgenomen "omtrent het ontblooten en betasten van ter 
markt aangevoerde kaas vóór den aanvang der markt". 

In 1914 werd nog eens een adres ingediend, nu door T. Mur samen met 
38 "kaashandelaren, veehouders, schippers, waag meesters en ingezetenen", 
om de markt een uur te vervroegen4 (Afbeelding 1). Weer kwam er een 
tegenadres van handelaren uit Bodegraven, "dat zij een verandering van 
het aanvangsuur der Kaasmarkt te Breukelen niet wenschelijk achten, 
omdat bij de kleinste vertraging der treinen, of wachten voor de Vaartbrug, 
op dit oogenblik bij een aanvangsuur van 8 1/2 uur, zij te laat op de markt 
zouden komen; dat er bij vervroeging van het aanvangsuur bezwaren 
zullen ontstaan met hun boeren, die de kaas leveren; dat eenige jaren 
geleden op verzoek der kaashandelaren de markt juist op half tien Uur is 
gebracht (. ..) dat met de tegenwoordige treinenloop bijna alle Kooplieden, 
die de markt te Breukelen bezoeken, bij een eventueel vervroegd 
aanvangsuur toch niet eerder dan thans per trein zullen kunnen ver
trekken; dat volgens hun meening het telkens veranderen van aanvangsuur 
voor den groei en bloei van de markt schadelijk kan zijn, en zij ook belang 
hebben bij een flinke markt te Breukelen".4 

Weer besloot de gemeenteraad het aanvangsuur niet te veranderen. In 
het oorlogsjaar 19175 vroegen twee kooplieden uit Bodegraven vervroe
ging van een half uur, omdat vóór hun vertrek per trein niet alle door hen 
gekochte kaas gewogen kon worden, waardoor administratieve problemen 
met Den Haag ontstonden, waar ze op zaterdag alle inkopen met gewicht, 
prijs en naam en adres van de producenten moesten opgeven. De raad ging 
er niet op in. 

Tenslotte vroegen in 19256 het Utrechts Landbouw Genootschap en de 
R.K. Boeren- en Tuindersbond het aanvangsuur bij de invoering van de 
zomertijd één uur later te stellen, maar ook dit werd afgewezen. Omstreeks 
1937 heeft men het aanvangsuur voor het zomerhalfjaar op 9 uur gesteld. 
Dat is zo gebleven tot het einde. 

Tijdelijke verplaatsing naar het kerkplein 

Door de groeiende aanvoer7 werd de Nieuwstraat in 1907 te klein om er 
alle kaasbrikken een plaats te kunnen geven. Bovendien ontstonden er in 
het dorp verkeersproblemen als de wagens naar de weegplaatsen en de 
handkarren vandaar naar de pakhuizen of schepen werden gereden. Een 
oplossing zou zijn het kerkplein als marktplaats te gaan gebruiken. B & W 
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Afb. 1. Verzoek van Schipper T. Mur en anderen in 1914 om vervroeging van het 
aanvangsuur van de kaasmarkt. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 5 nr.-1,1990 



20 

vroegen hiervoor op 27 juli 1907 toestemming aan de kerkvoogden der 
Nederduits Hervormde Gemeente en schreven daarbij: "Wij kunnen bij 
voorbaat de verzekering geven dat de gemeente bereid is de kosten voor 
geregeld schoonhouden en onderhouden van het gedeelte als marktplein 
gebezigd, gaarne voor hare rekening te nemen".8 Drie maanden later rea
geerden de kerkvoogden en vroegen om een gesprek over deze zaak. 
Binnen een week schreven B & W dat ze hiertoe graag bereid waren en dat 
ze het vaststellen van de gespreksdatum aan de heren overlieten.9 Toen 
wethouder C. Pijnse van de Aa op 20 december 1907 informeerde naar het 
overleg met de kerkvoogden, zei burgemeester J.Th.A. Braams10, "dat nog 
steeds gewacht wordt op antwoord omtrent tijd en plaats van samen
komst". Van der Aa drong op spoed aan en de burgemeester beloofde 
contact op te nemen met de president-kerkvoogd, de heer H.D. Willink van 
Collen. Veel versnelling gaf dit echter niet, want pas op 16 maart 1908 kon 
gemeentesecretaris E. van der Zee aan de kerkvoogden schrijven, dat de 
voorgestelde datum van 18 maart akkoord was. 

De kerkvoogden bleken bereid een deel van het kerkplein in huur af te 
staan. In de gemeenteraad van 3 april 1908 kwam dan ook het voorstel de 
kaasmarkt van 15 mei tot 1 november achter de kerk te houden, "opdat 
hierdoor een einde kan worden gemaakt aan de ophooping van wagens in 
de dorpsstraten bij druk bezochte marktdagen". Het raadslid H. Matthes 
was er tegen. Hij wees op het belang der neringdoenden en op de mogelijk
heid tot marktsplitsing: een gedeelte van de wagens op de algemene los
plaats. Het voorstel van B & W werd echter aangenomen.3 Met dit besluit 
waren ook de verzoeken afgewezen van de vele middenstanders die ge
vraagd hadden de markt niet te verplaatsen. 

GA Peddemos, handelaar in touw en landbouwgereedschappen tussen de 
Achterstraat en de zuid-westhoek van de Nieuwstraat (later fotohandel De Graaf), had 
op 23 januari 1908 geschreven: "Aangezien adresant 2/3 der inkomsten van de kaas
markt geniet, zou door verplaatsing daarvan zijn bedrijf voor 't grootste gedeelte ver
nietigd, en zijn eigendom grotelijks in waarde verminderen", terwijl "de vreemde 
handelaar die geen lasten aan de gemeente opbrengt, thans met gedeeltelijke, maar 
dan met de meeste winsten gaat strijken".11 Ook caféhouder J Baas probeerde op 6 
februari 1908 met behulp van 78 medeondertekenaren de Nieuwstraat als marktplaats 
te behouden. Hij stelde voor deze te vergroten door enige panden aan te kopen en af te 
breken." 

Met het in gebruik nemen van het nieuwe marktterrein waren echter de 
problemen nog niet opgelost, want op 17 juli 1908 klaagde het raadslid H.G. 
de Bruijn: "dat het plaatsen van de wagens op de kaasmarkt, zooals hij zelf 
heeft gezien en hem door kaaskopers is medegedeeld zeer ongeregeld is, 
hetgeen niet is te achten in het belang van een geordend marktbezoek ". Hij 
vroeg om maatregelen "opdat alles naar orde en regel plaats kan hebben".3 

Burgemeester Braams legde uit, dat het nieuwe marktplein nog niet 
voldoende verhard was om de wagens daarop met de hand gemakkelijk op 
hun plaats te rijden. Hij beloofde echter "te zullen zorg dragen dat voortaan 
zooveel mogelijk aan het door den heer de Bruijn ter sprake gebrachte 
euvel zal worden tegemoet gekomen "3 (Afbeelding 2). 

Toen in april 1911 de kaasaanvoer flink gedaald was (er zouden dat jaar 
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Afb 2 De kaasmarkt op het Kerkplein 

slechts 1542 wagens komen), verzocht J. Baas, weer met de handtekeningen 
van vrijwel de gehele middenstand, "met het oog op het belang veler inge
zetenen de kaasmarkt voortaan ook in het zomerhalf jaar te doen houden op 
het plein voor het Gemeentehuis, Nieuwstraat". In zijn "Memorie van Toe
lichting" staat, dat toen de raad ongeveer twee jaar eerder besloot de markt 
's zomers te verplaatsen, het belang van vele ingezetenen hierdoor was 
geschaad, immers "Verscheidene bezoekers van de markt, die wel hunne 
winkels bezoeken als de markt op het plein voor het gemeentehuis gehou
den wordt, doen dit niet als de markt op het kerkplein is".12 In een aparte 
brief steunden vijftien kaaskopers en marktbezoekers dit verzoek van de 
middenstand. Drieëntwintig anderen echter vroegen de markt weer op het 
plein achter de kerk te doen houden. Tot hen behoorden de kaashandelaren 
E. de Ligt en J. Molenkamp en de veehouders J. Barreveld, J.C. Bœle, J. Bulk, 
C.J. Doornenbal, J. Doornenbal, J. Fokker, T. Kroon, D. van Oosterom, C. Stam 
Azn., P. Vendrig, H.H. Wismeyer en R. van Woudenberg Tzn. Als bezwaren 
tegen de Nieuwstraat voerden zij aan, dat "reeds bij eenen matigen aanvoer 
de wagens veel te dicht aan elkaar komen te staan, hetgeen den handel 
zeer bemoeilijkt; ook kan men na den verkoop de wagens niet gemakkelijk 
verrollen en geschiedt dit als regel zeer onordelijk, waardoor oponthoud 
veroorzaakt wordt".12 

In de raadsvergadering van 1 mei 1911 werden deze verzoeken uit
voerig besproken.3 H. Matthes wilde, als het voortbestaan van de kaas
markt wenselijk was en dit de gemeente voordeel opleverde, de bezoekers 
geheel vrij laten en alle dorpsstraten voor marktterrein openstellen. 
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Volgens burgemeester M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van 
Slochteren zou dit zeer bezwaarlijk zijn uit te voeren: geen orde en regel. 
Wethouder C. Pijnse van der Aa gaf toe dat het marktbezoek niet meer zo 
druk was als toen het verplaatsingsbesluit werd genomen. Volgens hem 
kwam dat niet door de plaats van de markt, maar veeleer doordat de kaas 
duurder was en meer bij de boeren thuis werd opgekocht. Dat de 
neringdoenden schade ondervonden, geloofde hij niet: "Iemand die zaken 
doen wil in Breukelen zal deze, ook wanneer hij de markt achter de Ned. 
Herv. Kerk bezoekt, wel bij de ingezetenen doen". Raadslid C. de Vries vond: 
"De kerkvoogdij heeft om het terrein in behoorlijke staat te brengen groote 
onkosten gemaakt en het zoude niet aangaan nu het gebruik van het 
terrein aan de heeren Kerkvoogden op te zeggen'. Ook H.G. de Bruijn wilde 
het contract niet verbreken. Hij stelde voor de proef te nemen de markt 
ook in de zomermaanden voor het gemeentehuis te houden, maar indien 
nodig weer terug te keren achter de kerk. Aldus werd besloten. 

Afb 3 Lunch in Het State Wapen op 3 augustus 1917. Zittend v l.n,r, links van de tafel: 
wethouder C Pijnse van der Aa, gemeentesecretaris E van der Zee, burgemeester MP 
de Hoop van Slochteren, raadslid Adriaan Hamoen, Jan de Ligt, Jan Okkerse. Zittend 
v.l.n.r, rechts van de tafel: Wendhorst, marktmeester W. van Dijk, J. Beye, Dries 
Okkerse, onbekend, Clausheer, Bas Batelaan, Hamerslag, P. Goebei, J, Molenkamp, P 
van Ingen. Staand v.l.n.r,: raadslid Arie Verhoef, wethouder P.G.B. Verbiest, Jac de 
Rooy, Van der Kleyn, Kobus Burghoef, Van der Giesen, Piet Biesheuvel, onbekend, 
raadslid M. van Muiswinkel, raadslid H. Matthes, G.J. van Steeden. 
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Definitieve (zomer)plaats op het kerkplein 

Vanaf 1913 zal het kerkplein wel weer als markt gebruikt zijn, want de 
aanvoer steeg toen enorm. Toch zal er nog ruimte over zijn geweest, want 
de vereniging "Het Kaascontrolestation"13 vroeg op 24 maart 1915 voor 
haar leden een aparte plaats op de markt: een handelaar die gecontroleerde 
en van een rijksmerk voorziene kaas zocht, zou die dan gemakkelijk 
kunnen vinden.14 Ook in 1917 werd er markt achter de kerk gehouden. Dat 
blijkt uit een brief15 d.d. 7 juli 1917 waarin de gebroeders Beyen, kaas
handelaren te Bodegraven, suggesties gaven voor de viering van het 
jubileum van de kaasmarkt: "Volgens ontvangen schrijven van de Secre
taris uwer Gemeente zal vermoedelijk op 4 Augustus a.s. de kaasmarkt te 
Breukelen 25 jaren achtereen bestaan. Mocht u eventueel besluiten op 
Vrijdag 3 Augustus een lunch te willen aanbieden aan enkele der oudste 
landbouwers, oprichters der markt, en de geregelde marktbezoekers koop
lieden, dan hebt u aan deze bijgaande adreslijst de namen van de koop
lieden of firma's die geregeld Breukelens kaasmarkt bezoeken. G.W. Beyen. 
P.S. Wij geven UEd Achtb. ook in overweging op Vrijdag 3 Augustus aan de 
Ned. Herv. Kerk een marktbel te plaatsen, en een bordje waarop 't weke
lijks aangevoerde aantal wagens kan genoteerd worden". De lunch is, 
ondanks de voedselschaarste in dat oorlogsjaar, op de voorgestelde datum 
in Het State Wapen gehouden (Afbeelding 3). De kaasbel kwam niet aan de 
kerk, maar op het brandspuithuisje16 dat gemeente-eigendom was. (Wel
licht deed hij ook dienst als brandalarm?) Het noteringsbord is waarschijn
lijk veel later aangeschaft.17 
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Afb. 4, De "Koophandel II" van schipper Bekker aan de nieuwe steiger. 
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Afb 5 De kaasmarkt op de Nieuwstraat in 1925. Van links naar rechts; Giel van 't Wout, 
Gerrit van der Wilt (met hoed), Dirk van 't Wout (op de bok), kaashandelaar Van Dijk, 
onbekend, J, Molenkamp, E. de Ligt, onbekend, onbekend, marktmeester W, van Dijk, 
Gijs van Dijk, Nick van Dijk, veldwachter T. de Koekkoek. In de deuropening van het 
gemeentehuis: majoor Versteeg. 

Toen op 22 juni 1923 een varkensmarkt werd ingesteld, kwam er op het 
kerkplein bestrating voor een loopplaats. Samen met de benodigde hokken 
kostte die f2800.18 

J. Timp, de eigenaar van Het State Wapen, waar de Bodegraafse koop
lieden kwamen, verzocht de gemeenteraad in 1924 een steiger aan de 
Stationsweg te doen maken voor het laden en lossen der kaasschepen 
(Afbeelding 4). Omdat de kosten niet onaanzienlijk waren, kwamen B & W 
met een voorstel in de raadsvergadering van 29 april 1924: voor ongeveer 
f600 tegenover de nieuwgebouwde huizen (de huidige nrs. 19 t/m 25). 
Raadslid S. Breuninghoff vond dat een steiger van 20 meter lengte vol
doende moest zijn. K. Westerman wilde het werk tegelijk met het bestraten 
van de nog met grind verharde Stationsweg laten uitvoeren. Het voorstel 
van B & W werd aangenomen.18 (In 1945 was de steiger nog aanwezig; hij 
is afgebroken toen het vervoer per vrachtauto plaats vond.) 

Op 12 september 1924 schreven 32 kaaskopers aan B & W over de 
onhoudbare toestand van het marktterrein bij regenachtig weer: "Dit ter
rein is dan in een dergelijke modderpoel herschapen, dat het voor koopers 
haast niet doenlijk is, de markt te blijven bezoeken' .19 B & W verzochten op 
15 september de administrerend kerkvoogd S. Breuninghoff een hoeveel
heid grind aan te brengen en maatregelen te treffen waardoor een voort
durend goed onderhoud van het marktplein verzekerd werd.19 Aan dit 
verzoek zal voldaan zijn, want op 14 januari 1925 schreven de kerk-
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voogden aan B & W, dat door het drukkere verkeer op de kaasmarkt het 
onderhoud van het plein zo was gestegen, dat de onkostenvergoeding van 
f 100 per jaar ver overschreden werd. Zij deelden mee dat de huurprijs 
daarom met ingang van 1 januari 1925 verhoogd was tot f200. De slotzin 
luidde: "Aangezien niet van ons verwacht kan worden dat wij op het onder
houd van het marktplein toeleggen, vertrouwen wij dat tegen de verhoging 
geen bezwaar zal zijn".20 

De raad ging op 5 maart 1925 akkoord met deze verhoging. J. Molen
kamp, raadslid sedert 5 november 1920, merkte daarbij op dat het plein bij 
regenachtig weer nog erg drassig was en hij gaarne zou zien, dat hierin 
afdoende verbetering werd gebracht.21 De gemeentesecretaris schreef op 7 
maart 1925 aan de kerkvoogden dat besloten was "overeenkomstig uw 
verzoek f200 te betalen als huursom voor het bij de gemeente in gebruik 
zijnde terrein voor marktplein en speelplaats der O.L.school".20 

Een veertigjarig jubileum? 

In de raadsvergadering van 17 april 1925 informeerde J. Molenkamp 
naar de plannen voor een officiële herdenking bij het 40-jarig bestaan van 
de kaasmarkt (Afbeeldingen 5 en 6). (Hij hield geen rekening met het hiaat 
van 1885 tot 1893 en de viering van het 25-jarig bestaan in 1917.) De 
voorzitter antwoordde, dat B & W het feit als zodanig niet officieel zouden 
herdenken, maar wel voornemens waren marktmeester W. van Dijk "een 

Afb. 6. Kaasmarkt op het Kerkplein. In het linker huis woonden de families Duns-
bergen en Kooy, in het rechter mevrouw Reymerink die iedere dag om twaalf uur de 
kerkklok luidde. 
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blijk van waardering uit te reiken".21 Bij "electrische drukkerij G. van Dijk" 
verscheen dat jaar toch een "Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de kaasmarkt te Breukelen-Nijenrode". Een auteursnaam was 
niet vermeld, maar de inhoud zal grotendeels afkomstig geweest zijn van 
de jubilerende marktmeester, die de vader was van de uitgever. 

Op 18 mei 1925 vroeg Van Dijk om meer hulp op de vrijdagse markt. B & 
W stonden hem toe in geval van nood personeel aan te wijzen.22 Het moet 
een recordjaar zijn geweest, waarvan we helaas de cijfers niet bezitten. In 
1923 en 1924 werden er echter al 4877 en 5300 wagens met kaas aan
gevoerd. Op sommige marktdagen moesten ruim 300 wagens een plaats 
vinden in het dorp. Daarvoor was zelfs het kerkplein te klein. 

Noten 

1 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/4: B & W-notulen d.d. 28 april 
1905 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv, nr. 8/90: Agenda 1905 onder K12, 
Kl8enK19. 

3 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 1/8: Raadsnotulen 1904 - 1912. 
4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8/102: Agenda 1914, rubriek 

XXII 
5 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8/108: Agenda 1917. 
6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8/136 Agenda 1925. 
7 2681 wagens in 1907 
8 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/94: Agenda 1907 onder K32 
9 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr 8/94: Agenda 1907 onder K35. 

10 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/5: B & W-notulen 
11 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv nr. 8/95: Agenda 1908 onder K7 en 

K8. Peddemos maakte van de gelegenheid gebruik in dezelfde brief dringend om 
herplaatsing te vragen van de lantaarn aan het huis van Gerrit Buijs (meel-
handelaar in de Achterstraat tegenover het steegje naar de Nieuwstraat), omdat 
"door wegneming van dien lantaarn het gebruik 's avonds het meest voor de 
grootste onzindelijkheid gebruikt word en een ondragelijke stank veroorzaakt 
zeer ten nadeele voor de gezondheid en in 't belang der openbare zedelijkheid 
hopende dat die lantaarn spoedig weder worde geplaatst 

12 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/98: Agenda 1911, rubriek XXII 
onder N6. 

13 Opgericht in 1913 in Utrecht om het echte volvette produkt te garanderen. Er zijn 
al spoedig 163 leden met samen 4120 stuks vee. Een der bestuursleden is Mr. H.J. 
Doude van Troostwijk, burgemeester van Loenen. In 1914 worden een directeur-
scheikundige en enkele kaascontroleurs aangesteld. De leden gebruiken rijks-
keurmerken en houden een boekhouding bij van de hoeveelheid melk, kaas en 
verbruikte merken 

14 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/104 Agenda 1915 rubriek 
XXII. 

15 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/108: Agenda 1917, rubriek XXI. 
16 Gedenkboek 40-jarig bestaan der kaasmarkt op 1 Mei 1925 
17 In 1924 werd door het Utrechts Landbouw Genootschap een bord geplaatst, waarop 

de prijsnotering op de Woerdense markt van donderdag werd bekend gemaakt 
Het onlangs door de heer H. Hogendoorn aan de Historische Kring Breukelen 
geschonken bord heeft na 1926 dienst gedaan op het nieuwe marktterrein. Het 
werd aan de gemetselde 'kaasbel' gehangen en door de marktmeester ingevuld 

18 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/11: Raadsnotulen. 
19 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/133: Agenda 1924. 
20 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/136: Agenda 1925. 
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21 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/12: Raadsnotulen 29 juli 1924 -
22 juli 1927 B & W hadden op 24 maart 1925 een verzoek gericht aan de 
Commissaris der Koningin om een koninklijke onderscheiding voor de heren W 
van Dijk en Mr. W.F.E, Spiering. Daarin wilden ze "de aandacht van UHoogEdel-
Gestrenge vestigen op den Heer W. van Dijk, marktmeester van de kaasmarkt der 
gemeente Breukelen Nijenrode, oud-conciêrge van het gemeentehuis aldaar en 
oud-gemeenteveidwachter van Breukelen St. Pieters Op 24 April 1885 werd hij als 
zoodanig benoemd, zoodat hij deze betrekking den 1 Mei as. 40 jaren onafge
broken zal hebben vervuld. . . . In verband met het bovenstaande meen ik, dat 
hij in aanmerking kan komen voor begiftiging met de zilveren medalje van de 
orde van ORANJE NASSAU". Met betrekking tot de heer Spiering, wonend op Vegt 
en Hoff en kantonrechter te Breukelen van 1901 tot 1 mei 1925, luidde de brief: 
"Niet alleen als kantonrechter heeft Mr Spiering zich evenwel verdienstelijk 
gemaakt voor mijne gemeenten, maar daarenboven o.a. in tal van andere functies 
zeer veel gearbeid ten bate van deze gansche streek. .. . Voorts heeft hij, om nog 
een voornaam feit te noemen, waaruit zijn belangelooze hulp en groote belang
stelling voor het algemeen welzijn blijkt, in 1907 aan de gemeente Breukelen 
Nijenrode 4 diepwaterwelpompen met ontijzeringsinrichting geschonken, door 
welk kostbaar geschenk de gezondheidstoestand zeer is gebaat. . Het wil mij 
voorkomen, dat, gelet op de vele verdiensten van dezen zeer gezienen ingezetene, 
hem de ridderorde van den NEDERLANDSCHEN LEEUW zou kunnen worden 
toegekend". 

22 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/7: Notulen B U W 
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