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De kaasmarkt in Breukelen (3 - slot) 

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

Marktplein in het Plantsoen? 

Burgemeester Van der Hoop van Slochteren was in het voorjaar van 
1925 in onderhandeling getreden met Jhr. Dr. L.H. Quarles van Ufford, 
Maliebaan 34 te Utrecht, over de aankoop van de buitenplaats Boom en 
Bosch.1 Het ging het gemeentebestuur allereerst om een nieuw gemeente
huis, maar men dacht ook het erbij behorende Plantsoen als marktterrein 
in te kunnen richten. Op 29 mei bleek dat de eigenaresse, mevr. de 
douairière Jhr. L.C. Quarles van Ufford geboren A.M.C. Willink van Collen, 
niets voelde voor de verkoop van het geheel; ze wilde de gemeente slechts 
het huis met het parkgedeelte tussen de Vecht en de Vijver verkopen, en 
wel voor f 40 000. Een nieuwe oprijlaan zou dan vanaf de Dannestraat door 
de moestuin (het huidige politiebureau) kunnen worden aangelegd. 

Het college wees dit af in verband met een mogelijke verkoop van de 
rest van het terrein, "waardoor het gemeentehuis voorgoed zou worden 
weggestopt, wie weet achter welk soort van minderwaardige bebouwing". 
Het dacht dan beter en goedkoper een nieuw gemeentehuis te kunnen 
bouwen op het terrein van boerderij de Eendracht. 

Jhr. Quarles schreef op 4 juni dat zijn moeder voorkeur had voor de 
bouw van een klein aantal villa's in het zoveel mogelijk ongerepte natuur
schoon van Boom en Bosch. Zij vreesde dat bij verkoop aan de gemeente 
later "een wellicht minder natuurliefhebbende Raad het geheele park zou 
willen raseeren om er eventueel een marktplein van te maken". De 
gedachte er een gemeentelijk wandelpark aan te leggen was hem wel 
sympathiek en zou tot een prijsverlaging kunnen leiden. 

In een brief van 13 juni gingen B & W hier nader op in: "Waar het u 
bekend is, dat in onze gemeente zoogoed als geen gelegenheid bestaat voor 
publieke wandeling, veroorloven wij ons een beroep te doen op uw wel
willende medewerking, reeds vroeger eens met dankbaarheid onder
vonden, om door het berekenen van een lagen koopprijs de tot stand 
koming van een reeds zoo lang gevoelde behoefte te vervullen, te meer 
waar hierdoor voor uwe familie de zekerheid ontstaat, dat ook in de 
toekomst het natuurschoon niet alleen van Boom en Bosch, maar niet 
minder dat der naaste omgeving, ook aan de overzijde van de Vecht, 
ongerept zal blijven." Zij stelden voor over de verkoop van heel Boom en 
Bosch te onderhandelen, uitgaande van f45 000, waarbij ze wezen op de 
geringe opbrengst van veel grotere buitenplaatsen als Lunenburg in 
Neerlangbroek en Vegt-Lust in Loenen. 

De heer Quarles antwoordde op 16 juni dat dit bod belangrijk te laag 
was, want als de gemeente het gedeelte tussen vijver en Straatweg als 
bouwterrein zou exploiteren, zou dit stuk al f 28 000 opbrengen. Neen, de 
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vraagprijs was f 55 000. 
Op 24 juni 1925 besloot de gemeenteraad f45 000 te bieden als er geen 

beperkende bepalingen werden gemaakt. Met een servituut tot behoud als 
openbaar wandelpark wilde de raad slechts f 25 000 voor Boom en Bosch 
betalen. 

De burgemeester berichtte dit de volgende dag aan de heer Quarles met 
de woorden: "Daar de Raad evenwel met U en de eigenaresse zéér veel 
gevoelt voor de blijvende inrichting van een wandelpark in de kom der 
gemeente en evenzeer voor het behoud van Uwe buitenplaats welke zoo 
geheel past in de schoone omgeving, ook van de wegzijde der Vecht, is de 
gemeenteraad genegen voor een koopprijs van f25 000 een servituut te 
vestigen op het behoud van het huidige buiten als openbaar wandelpark. 
Wat het plantsoen betreft, hetwelk na eventueelen aankoop voor kaas
markt zou worden ingericht, ook dat zal voor openbare wandeling worden 
ingericht, wanneer te eeniger tijd de kaasmarkt geheel zou ophouden te 
bestaan." 

Hoe de partijen wat dichter bij elkaar gekomen zijn, is niet duidelijk, 
maar op 17 juli 1925 schreef de heer Quarles dat de uiterste concessie was: 
f 50 000 plus het servituut van wandelpark op het gedeelte tussen de 
Vecht en de vijver. De gemeenteraad ging hiermee akkoord op 21 juli 1925-

Gedeputeerde Staten van Utrecht weigerden echter op 18 augustus dit 
besluit goed te keuren, omdat de gemeente dan ten eeuwigen dage aan de 
voorwaarde van publiek wandelpark gebonden zou zijn. Die voorwaarde 
werd toen aan een termijn van 25 jaar gebonden, maar aangevuld met de 
bepaling dat daarna "op de strook langs de Vecht, ter diepte van 60 m 
landinwaarts geen fabrieken, werkplaatsen, winkels, arbeiderswoningen, 
hotels of koffiehuizen mogen gevestigd worden."1 Op 15 september 1925 
gaven Gedeputeerde Staten hieraan hun goedkeuring en nog diezelfde dag 
werd de koopakte bij notaris M.B. van Julsingha getekend. 

De opening van het gemeentehuis vond plaats op 17 december 1925, 
waarbij door tal van middenstanders en andere ingezetenen geschenken 
werden aangeboden.1 

Het marktplein in de boomgaard van Boom en Bosch 

In de raadsvergadering van 5 februari 1926 deelde de voorzitter mee, 
dat de kaasmarktplannen voor het Plantsoen gewijzigd moesten worden, 
want "om een behoorlijk aantal wagens te kunnen plaatsen zal 't plantsoen 
vermoedelijk te weinig ruimte bieden, 't Oog is daarom gevestigd op een 
gedeelte van den boomgaard van Boom en Bosch, aansluitende aan het zgn. 
plantsoen". De burgemeester kreeg machtiging hiervoor de nodige plannen 
gereed te doen maken door de heer J. Lugten.2 J. Lugten JGzn, bouw
kundige, adviseur voor woning-, fabrieks-, spoor- en waterbouwwerken, 
tel. nr. 58 te Breukelen, woonde Straatweg 186 (waar nu dierenarts Derks 
woont), en had zich geheel belangeloos beschikbaar gesteld om de nodige 
opmetingen te doen en tekeningen te maken. Op 20 februari 1926 be
spraken B & W de plannen voor een nieuw marktterrein: het hele college 
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wenste de markt zo mogelijk in het Plantsoen, zoals hun dit bij de aankoop 
van Boom en Bosch voor ogen had gestaan. Het bezwaar van mogelijk te 
weinig ruimte werd echter wel gevoeld en daarom werd een tweede 
mogelijkheid overwogen: het Plantsoen uitbreiden met een strook van de 
boomgaard bij Boom en Bosch, ter grootte van ongeveer 1000 m2. Een 
derde mogelijkheid zou zijn: het Plantsoen bestemmen tot bouwterrein en 
de markt in de boomgaard situeren. Men besloot dit laatste aan de Raad 
voor te stellen.3 

In de raadsvergadering van 26 februari 1926 werd allereerst een adres 
van 113 ingezetenen onder leiding van Joh. Timp met bezwaren tegen de 
voorgenomen verplaatsing voor kennisgeving aangenomen, dat wil zeggen 
ter zijde geschoven (Afbeelding 1). 

Vervolgens kwam het voorstel van B & W ter sprake. Raadslid W. 
Vermeulen schatte dat er f 37 000 mee gemoeid zou zijn en stelde voor toch 
het Plantsoen maar te benutten, vergroot met bijvoorbeeld 100 m2 ten 
zuiden ervan. De deskundige, de heer Lugten, schatte de kosten van een 
vergroot Plantsoen en van het nieuwe plan ongeveer gelijk. De heer K. 
Westefman achtte het een goed plan dat het voordeel had "dat men 
nimmer ons zal kunnen verwijten dat een eventuele achteruitgang der 
kaasmarkt veroorzaakt zou zijn door het niet hebben van een goed terrein". 
De Raad ging akkoord met het voorstel van B & W en besloot dat "een 
gedeelte van den boomgaard behoorende bij Boom en Bosch" terrein zou 
worden voor de kaasmarkt, ruimte biedend aan circa 350 wagens.2 

Bebouwing ten noorden van het marktplein 

De eerste percelen grond van het voormalige plantsoen werden bij 
raadsbesluit van 26 maart 1926 verkocht: 270 m2 à f 20 aan de Midden-
standsbank, 550 m2 à f 15 aan de café- en waaghouder C. Schuurman. De 
overgebleven bouwgrond ging pas in oktober en december van de hand, 
omdat nogal lang met de heer H. Middelkoop werd onderhandeld over de 
noordwestelijke hoek; hij zag tenslotte van de koop af vanwege de hoge 
prijs en de voorwaarden: geen waag en eventuele pakhuisdeuren slechts 
aan de noordkant. Kopers van dat stuk werden toen de timmerman-
sigarenhandelaar H.E. Bosman (170 m2 à f 15), de metselaar-ijzerwaren-
handelaar A. de Kruijff (200 m2 à f 16) en de brandstofhandelaar G. van 
Woudenberg (150 m2 à f 16,50). De gevelplannen van de laatste twee 
kopers werden afgekeurd, waarna ze nieuwe schetsen moesten laten 
maken in overleg met de in 1926 benoemde gemeente-opzichter H.M. Vlug. 

De aanleg van het marktplein 

Het bestek van het kaasmarktterrein werd op 26 april 1926 voorlopig 
vastgesteld.3 Ondanks alle mooie woorden over het behoud van natuur
schoon die gebezigd waren bij de onderhandelingen over de aankoop van 
Boom en Bosch, betekende dit besluit het levenseinde van 17 acacia's, 14 
eiken, 12 iepen, 3 ünden, 6 esdoorns, 17 vruchtbomen, 1 berk en 1 essen-
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boom.4 Gelukkig bleven er ook nog enkele fraaie bomen behouden, waar
voor smid H.A. van Peer uit de Brugstraat de beschermhekken mocht 
leveren. Hij had ingeschreven voor f 399, D.A. Takke voor f 475 en W. Balk 
voor f 575. 

De aanbesteding van het marktplein had in juni plaats, waarbij de 
laagste inschrijving f 39 437 bedroeg. Aannemer Ph. van de Pol uit Amster
dam begon in september met de uitvoering van het werk, waarbij de oude 
oprijlaan van Boom en Bosch wat naar het zuiden verlegd werd. Het 
benodigde zand werd over de Vecht aangevoerd en per smalspoor achter 
de muziektent langs gereden. 

De gemeenteraad sprak op 22 oktober 1926 over de ingebruikneming 
van het marktterrein. De burgemeester gaf in overweging de winter
maanden op de Nieuwstraat te blijven en de markt pas in het voorjaar naar 
het nieuwe terrein over te brengen. De raad volgde dit advies niet op: men 
besloot de markt al op 5 november in gebruik te nemen.2 De huur van het 
marktterrein achter de kerk werd per 1 januari 1927 opgezegd. De feeste
lijke opening van de markt vond plaats op 29 april 1927 (Besluit B & W d.d. 
8 februari 19275). Bij die gelegenheid schonk de gemeente Breukelen-St. 
Pieters een gemetselde ophangplaats voor de oude kaasbel. De gemeente
opzichter H.M. Vlug tekende het "Plan voor de marktklok" waarvan de 
bouw op 28 maart 1928 werd gegund aan de gebroeders Vermeulen die 
voor f290 hadden ingeschreven, precies f 10 minder dan de concurrerende 
metselaar Cornelis de Haas.6 Hij kwam op de noordwesthoek van de Markt 
langs de Straatweg te staan. Op 14 februari 1968 werd hij afgebroken7, 
maar in 1980 weer herbouwd op de Kerkbrink8. 

Op 4 maart 1927 besloot de raad een afsluitbare, stenen urinoir op de 
markt te bouwen, waarvan de kosten begroot werden op f650. Het 
bouwwerk kwam in de zuidoosthoek van de Markt, enkele meters voor de 
plaats waar nu het bureau gemeentewerken is. De zuidstrook was nog 
onbebouwd, afgezien van de theekoepel op de hoek bij de Straatweg. 

De Propagandacommissie voor de kaasmarkt deed een voorstel voor de 
ver keer sregeüng op de markt: het oprijden was alleen toegestaan bij de 
toegangspalen langs de Straatweg aan de zuidkant van het plein, waar de 
marktmeester de staangelden in ontvangst zou nemen. Dat oprijden gold 
ook voor de autobus op Utrecht, die per 1 januari 1927 zijn standplaats niet 
meer voor het State Wapen had, maar op de Markt voor de in aanbouw 
zijnde Middenstandsbank. 

Het gebruik van het marktplein 

Op marktdagen werd niet alleen kaas verhandeld, ingezetenen zouden, 
voor zover er ruimte was, hun koopwaren op de markt te koop aan mogen 
bieden. In de op 8 april 1927 vastgestelde Verordening op de kaasmarkt 
stond, dat zij 6 m2 gratis hadden en dat niet-ingezetenen f 13 per m2 per 
jaar of f 0,25 per marktdag moesten betalen. (Op 24 november 1931 kwam 
er een klacht dat de zogenaamde marktkooplieden hun waren te vroeg 
gingen verkopen, waardoor de aandacht teveel van de kaashandel werd 
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B R E U K E L E N Nüe. 

Edelachtbare Heeren. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekenden 

dat zy vernomen hebben, dat Uwen Raadde kaasmarkt, 

welke tot heden werd gehouden op het Karkplein der Ned. 

Herv. Kerk XX in deze Gemeente, voornemens is over te 

brengen naar een gedeelte van de buitenplaats "Boom en Bosch 

thans Gemeentehuis. 

Dat zy meenen ±n het belang te handelen van alle 

neringdoenden, zoomede in dat van koopers en verkoopers 

van kaas, wanneer zy Uwen Raad verzoeken een terrein 

daarvoor te willen aanwyzen, dat in_ of althans zoo dicht 

mogelyk by het centrum der Gemeente Brekelen_ Nyenrode ligt. 

DAT zy vern-omen hebben , dat by Uwen Raad het plan 

bestaat , het tegenwoordige plantsoen tot bouwterrein te 

bestemmen. 

Dat zy vreezen , wanneer Uwen Raad tot|uitvoering van 

dit plan mocht overgaan, veel natuurschoon zal verdwynen, 

terwyl ook het uitzicht der belendende perceelen(hoewel een 

zaak van particulier belang) daaronder veel zal lyden. 

Redenen, waarom zy zich tot Uwen Raad wenden, met het 

benard verzoek , het daarheen te willen leiden , dat de 

kaasmarkt kome in het plantsoen. 

't welk doende 

Uwe dienstwillige dienaren 

Breukelen_ Nde 12 February I! 

Afb. 1. Adres van J. Timp en anderen uit 1926 tegen verplaatsing van de markt. 
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afgeleid. De marktmeester kreeg toen opdracht met ingang van 1 januari 
1932 erop toe te zien dat ze niet voor half elf, dus een uur na het begin van 
de kaasmarkt, begonnen met de verkoop.) 

De heer Wester man had oog voor de veiligheid, want op zijn voorstel 
werd in art. 4 van de verordening opgenomen: "het lemoen van de wagens 
moet tijdens het innemen van een staanplaats vast gezet worden". Die 
veiligheid werd waarschijnlijk ook in gevaar gebracht door de 'snorders' 
voor de verschillende uitspanningen, want op 27 juni 1927 werd op 
verzoek van de burgemeester nog opgenomen: "het vervoer van paarden op 
de markt door andere dan de eigenaren of degenen door deze aangewezen, 
wordt verboden".2 Enkele jaren later echter verdienden de oudere school
jongens weer hun zakgeld met het wegbrengen van paarden naar de stal
houderijen. De jongere scholieren probeerden een paar centen, soms zelfs 
een stuiver, te verdienen met het helpen duwen van de brikken naar de 
waag; de boer liep in het lemoen om te sturen. 

Toch kwamen er ook al auto's op de markt, want op 21 juni 1927 
besloten B & W een rollaag aan te brengen aan de oostzijde van het 
marktplein, als 'stootrand voor de standplaats automobielen".5 Schuurman 
ging met zijn tijd mee, want hij had niet alleen een uitspanning en een 
bierpomp, maar ook een benzinepomp. 

Andere functies van het marktplein 

Op het nieuwe marktplein waren ook andere activiteiten. De poffertjes-
kraam van Van der Steen werd omstreeks 3 oktober niet meer op de 
Loswal geplaatst, maar bij de ingang van Boom en Bosch. Bij raadsbesluit 
van 18 mei 1928 werden een voor- en najaarsveemarkt ingesteld.9 

Martinus de Wit, die als veedrijver toch iedere week op de veemarkt in 
Utrecht kwam, moest daar tegen een beloning van f 5 per keer reclame 
maken voor deze najaarsmarkt die dat jaar op 12 oktober werd gehouden 
(B & W-besluit d.d. 9 september 19285). In 1930 werd de Markt aan
gewezen als parkeerterrein voor auto's. (J. Baas maakte daartegen bezwaar, 
omdat hij nadeel voor zijn zaak vreesde als niet meer op de Nieuwstraat 
mocht worden geparkeerd.) In 1934 en 1937 waren er tentoonstellingen 
van vee en van zuivelprodukten, georganiseerd door de afdeling Breukelen 
van het Utrechts Landbouw Genootschap. 

De kaasmarkt na de Tweede Wereldoorlog 

De aanvoer van kaas liep na 1949 geleidelijk terug. In 1950 was er al 
enige bezorgdheid bij de kaashandelaren, want op 14 december vroeg H. 
Kroon in een brief10 aan B & W of het college de vestiging van enkele 
nieuwe groothandelaren wilde ondersteunen. "De kaasaanvoer was vroeger 
het drie à viervoudige van nu. De boeren gaan naar Woerden omdat hier te 
weinig handelaren op de markt zijn en omdat er te weinig in Breukelen 
wonen." B & W vonden dat de Gemeente geen pakhuizen kon bouwen en 
dat ondersteuning meer op de weg van een propagandacommissie zou 
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liggen. Over het herstel van de Propagandacommissie Kaasmarkt die tussen 
1926 en 1940 actief was geweest, correspondeerden B & W met de heer 
Thies, rustend melkfabrikant, wonend op Stationsweg 51. Op 10 maart 
werden de kandidaatleden aangeschreven en op 3 april 1951 kon de 
commissie geïnstalleerd worden. Het dagelijks bestuur werd gevormd door 
de heren J. Thies (voorzitter), H. Kroon (secretaris), Dr. D.M. Hoogland, A. 
Pfeiffer en J. Molenkamp; de overige leden waren de kaasproducenten 
H.W.J. van Engen (Nieuwersluis), Nie. van der Grift (Breukelen), A. Hoogen-
doorn (Portengen-Noord), en J. Korrel (Wilnis). De heer Molenkamp be
dankte op 6 september 1951 als lid, omdat hij het niet eens was met het 
aantrekken door de heer Kroon van kaashandelaar M.M. den Braber. 

Het werk van de commissie heeft niet het succes gehad dat men ervan 
verwachtte. Wel heeft de secretaris met veel enthousiasme en met hulp 
van een feestcomité op 5 augustus 1960 een rundveetentoonstelling en 
feestmarkt georganiseerd ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de 
kaasmarkt. Het programma van de feestelijkheden werd afgedrukt in het 
herdenkingsboek dat drukkerij G. van Dijk uitgaf. 

Aan het verslag van H. Kroon1 ' ontleen ik het volgende: stralende dag na 
weken achtereen somber en nat weer; marktmeester G. van Os luidde om 9 
uur de bel, signaal dat de markt begint; versiering, erepoort en vlaggen; 
versierde wagens en oude kledij. Korte speech van Burgemeester Bijleveld; 
drie "historische figuren" voor de microfoon geroepen: J.D. Bastert (hart 
voor welzijn Vechtstreek), J. Molenkamp (jarenlang kaaskoper) en T. de Wit 
(hielp als marktknecht wagens naar de waag brengen; kreeg een kist 
sigaren van de handelaren). 

De aanvoer op de feestmarkt was 36 partijen, samen 1441 stuks met een 
gewicht van bijna 13 000 kilo. De eerste prijs (f 25 voor de mooist versierde 
wagen) ging naar A. van Hof aan de Scheendijk. De tweede prijs (f 20 voor 
de hoogste opbrengst per kilo: f2,26) was voor H. Groenendaal uit 
Weesperkarspel. De derde prijs (f 15 voor de verstkomende) ging naar 
Montfoort. De vierde (f 10 voor het grootste aantal kilos) kreeg M. Oussoren 
in Kortrijk. Verder waren er die dag een kaaskeuring en een veetentoon
stelling, ringsteken, een tractorenwedstrijd (tweede prijs: C. van Zuilen uit 
Breukelerwaard) en een bromfietswedstrijd (eerste prijs B. Heerema, derde 
prijs Piet Oussoren). De winkeliersvereniging zorgde voor muziek van 120 
muzikanten met een taptoe in Boom en Bosch. 

Vanaf 1958 werd op vrijdagmiddag op het marktplein een goederen
markt gehouden, waarvan G. Ruizendaal tot 1972 marktmeester was. De 
woordvoerder van de marktkooplieden, de heer C.J. Marbus, zag zowel de 
kaas- als de goederenmarkt achteruit gaan. Hij wilde beide markten nieuw 
leven inblazen door op 6 augustus 1965 het 80-jarig bestaan van de kaas
markt te vieren met reclame in de pers, een ballonnenwedstrijd, waarde
bonnen en een toeslag van 5 cent per aangevoerde kilo kaas voor een bij 
loting aan te wijzen zelfkazer. Hij vroeg daarvoor een gemeentelijke 
subsidie. 

De burgemeester nam contact op met de heer Kroon en hoorde dat de 
kaashandelaren niets zouden doen. De heer Marbus voerde zijn eerste drie 
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actiepunten uit, maar waarschijnlijk heeft hij daarvoor geen gemeentelijke 
subsidie ontvangen. De aanvoer van kaas was op die dag wel de hoogste 
van het hele jaar, namelijk 12 wagens, 430 kazen, totaal gewicht 3970 
kilo.12 Duurzaam succes heeft hij wat de kaasmarkt betreft niet gehad, 
want vier jaar later stagneerde de aanvoer en verdween de markt. 

Ik wil mijn artikel besluiten met de slotwoorden van het 
herdenkingsboek uit 1960: "Lange jaren nam de kaasmarkt een brede 
plaats in ons dorp en zijn wijde omgeving in. Ver rijst haar betekenis voor 
onze samenleving uit boven de belangen van de betrokkenen. Mede zij 
maakte ons dorp tot een streekcentrum van betekenis. Ere aan allen die 
van haar oprichting af bijdroegen aan haar ontstaan, voortbestaan en bloei." 

Noten 

1 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/134: Agenda 1925, map Boom en 
Bosch (Gemeentehuis te Breukelen). 

2 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/12: Raadsnotulen 29 juli 1924 -
22 juli 1927. 

3 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/7: Notulen B & W. 
4 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 8/137: Agenda 1926 onder G41. 
5 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/8: Notulen B & W. 
6 Blauwdruk met aantekeningen op de achterzijde aanwezig in het archief van 

Bureau Gemeentewerken Breukelen. 
7 Aantekening op achterzijde (zie noot 6). Mondelinge overlevering zegt het iets 

anders: de kaasbel belemmerde het uitzicht als men van de Markt de Straatweg 
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