
Geschiedenis van het brood 

Voor meer dan de helft wordt de behoefte van 
de mens aan voedingsmiddelen door tarwe 
gedekt. Niet alleen vandaag de dag, maar 
ook de mens van de vroege, ontwikkelde cul
turen zag in, hoezeer zijn leven afhankelijk 
was van graan. De bewoners van het vroege 
Egypte, Indie en China tot en met de Maya-
en Inca-culturen - kenden de graanbouw. 
Het is zo dat de akkerbouw aan het begin 
staat van de eerste ontwikkeling van de men
selijke cultuur. Het begrip cultuur is afgeleid 
van het Latijnse woord 'cultura', dat akker
bouw betekent. Pas wanneer de mens de 
zekerheid had over dagelijks voedsel te 
beschikken, kon hij zich met andere zaken 
bezighouden, met cultuur. 
Graan betekende leven, omdat het voordelen 
bood die bladerplanten, groenten en fruit op 
verre na niet hadden. 

Naast de onvergelijkbare hoge voedings
waarde bood graan bovendien het voordeel 
dat men de korrels als voorraad kon bewaren. 
Groene planten en weke vruchten - relatief 
snel aan bederf en verrotting onderhevig -

Naar een oude houtsnede van een Franse bakkerij uit de 15e eeuw 

Foto afkomstig van het Nederlands bakkerij
museum te Hattem. 

waren uiteraard een welkome aanvulling van 
het basisvoedsel. 

Hoewel men de goden dankbaar was voor 
een goede oogst, brood bakken moest de 
mens zelf leren. Het graan werd dan ook niet 
op die manier gegeten zoals wij dat kennen, 
bijvoorbeeld in de vorm van brood. Men ont
deed het koren van baard, naalden en kaf en 
at het zo op. Omdat ruwe graankorrels erg 
moeilijk verteerbaar zijn, zal men ze zelden in 
grote hoeveelheden gegeten hebben. 
In het oude Mésopotamie werden geroos
terde korrels gegeten, wat veel smakelijker en 
makkelijker verteerbaar is. Tot op vandaag de 
dag is bij sommige volkeren het roosteren een 
voorstadium van een verdere bewerking van 
het graan. Bovendien loste men door het 
roosteren een tweede probleem op omdat 
geroosterd graan zeer geschikt is om als 
voorraad bewaard te worden. 

Een lange weg van koren tot brood 
Pas toen men van de granen een brij wist te 
maken had men een volwaardig voedsel. Als 
basis voor een brij zijn alle graansoorten, 
zowel gerst, rogge, haver, gierst, rijst, mais als 
tarwe geschikt. Om een brij te verkrijgen 
stampte men de korrels fijn in een vijzel, zoals 
dit nog gebeurt bij sommige stammen in 
Afrika. 

Wie bakte het eerste brood? 
Door zijn observatievermogen heeft de mens 
het brood ontdekt. Harde, ongedesemde, 
waterarme gist- of tarwebrij wordt door roos
teren of bakken tot een vla of koek. Wie 
gewoon is brij te maken ontdekt vanzelfspre
kend de broodkoek. Dit kan dus gebeuren bij 
zowel een open vuur in het steentijdperk als in 
de hoek van de moderne keuken. De brij 
werd ook wel gebrand (koek) en zo leidt het 
direct naar het brood. 
Toch stelt het bakken van brood enkele 
belangrijke eisen. Allereerst moeten bepaalde 
soorten graan worden gebruikt: tarwe, eenko
ren, emer, spelt of rogge. Ten tweede moet 
het principe van het desemen of gisten in 
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noodzakelijk verband worden gebracht met 
het ontstaan van luchtig, gebakken brood. 
Gisting is een natuurlijk proces en kan zich 
zonder tussenmenging van de mens voltrek
ken. De in de lucht aanwezige gistschimmels 
veroorzaken dan de gisting. Tarwedeeg dat 
men eenvoudigweg laat staan begint reeds na 
zes uren vanzelf te gisten. Verder heeft men 
een bakoven nodig zodat er tijdens het bak
ken processen plaats kunnen vinden die 
nodig zijn om een goed brood te krijgen. 
De hamvraag is dan: wie bakte het eerste 
brood? In principe kan men in elk gebied, 
waar tarwe in zijn vroegere, wilde vorm 
groeide, erin geslaagd zijn brood te bakken. In 
1983 ontdekte men bij opgravingen bij Twann 
in Zwitserland een uit fijn tarwemeei gebakken 
en gedesemd brood dat bij een dorpsbrand 
5500 jaar geleden was verkoold. 
Ruim 6000 jaar geleden hebben de Egyptenaren 
de kunst van het broodbakken uitgevonden. 

Langzame weg 
Het brood heeft zich slechts langzaam als 
basisvoeding in alle sociale lagen van de 
bevolking doorgezet. De voeding in de kloos
ters en op het platteland bestond uit de brij. 
Pas in de 13e eeuw schakelde men in de ste
den in West- en Midden-Europa over op 
brood. Maar op het platteland bleef men bij 
de brij, In de noordelijke landen bleef het zo 
tot in de 19e eeuw. Er waren tenslotte niet 
alleen verschillen tussen stad en land, maar 
ook van streek tot streek. 

De ploeg 
Van alle gebruiksvoorwerpen of hulpmiddelen 
die de mens in de loop van de geschiedenis 
heeft ontworpen, is de ploeg het belang
rijkste. 
Aan de eerste ploeg die voren kon trekken 
gaat een lange ontwikkeling vooraf. De ploeg 
diende immers te worden ontwikkeld uit 

Tegelplateau uit de bakkerij van Schimmel. Op de afbeelding: ploegen, zaaien, koren
aren, oogsten, malen van het graan tot meel en daarna het bakken van het brood. 
Deze bakkerij dateert van omstreeks 1760. 
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Korenmolen „De Trouwe Hulp" aan de Zeisterweg, bekend bij (Oud) Woudenbergers als de molen 
van Dorrestein en van Harten. Foto uit 1913. 
Bakker Beszelsen en later bakker Schimmel hebben in deze molen graan laten malen tot meel. 
Collectie: Stichting Oud Woudenberg. 

eenvoudig gereedschap dat diende om de 
bodem te bewerken. 
Er wordt aangenomen dat de pootstok of het 
planthout het eerste gereedschap was dat bij 
de bodembewerking werd gebruikt. Daarmee 
werden gaten in de aarde geboord, het zaad 
werd erin gelegd en met aarde aangedrukt. 
De graafstok, waaruit zich de spade ontwik
kelde, maakte de aarde reeds heel wat losser. 
Wie de ploeg heeft uitgevonden weten noch 
de Grieken, noch de Romeinen. De ontwikke
ling hiervan is afhankelijk van een aantal voor
waarden; een gunstig klimaat, een niet al te 
vaste bodem, het leven van de mens in vaste 
nederzettingen en ervaring met graanbouw en 
veeteelt. Afgezien van enkele kleine verbete
ringen werd tot in de Europese Middeleeuwen 
niets aan de ploeg veranderd! 

Zaaien 
Zaaien was voor de boer in de oudheid een 
kunst. Men hield zich zeer stipt aan vastlig
gende data of men observeerde de wind en 
de windrichting en ook de loop van de ster

ren. Veel boeren steunden echter op eigen 
ervaring, rekening houdende met het klimaat, 
de bodemgesteldheid en het zaaigoed. 
Bij het telen van het graan diende de landman 
door de eeuwen heen heel wat in het oog te 
houden. Hij moest zaaien vóór het regensei
zoen begon, in verband met verrotting van de 
graankorrel. Te vroeg zaaien was evenmin 
goed. Het invallen van de winter kon te welige 
planten ernstige schade toebrengen. In elk 
geval moest in september worden gezaaid, 
wilde men niet worden geconfronteerd met 
vroege nachtvorst. 
Te allen tijde hebben boeren beseft dat hun 
oogst in grote mate bepaald werd door de 
kwaliteit van het zaaigoed. Men lette dus 
vooral op grote kiemkracht, groeikracht, zui
verheid, bemesting en men liet het zaaigoed 
niet te lang liggen. 
Reeds in de oudheid probeerde men door 
allerhande zonderlinge praktijken het zaaigoed 
gunstig te beïnvloeden. Tarwe werd een tijdje in 
wijn gelegd of in een sap van allerlei kruiden als 
bijvoorbeeld huislook dat op het dak groeit. 
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Men dacht dat het besprenkelen met olie-
schuim of salpeter het kiemen bevorderde. 
Soms liet men het aanraken, door een mol of 
zaaide men bij nieuwe maan om het tegen de 
wormen te beschermen. Ook werd het koren 
met de in water gedrenkte as van een ver
brande kat of wezel besprenkeld. Men kookte 
ook katten of wezels om met het afkooksel 
het zaad te bevochtigen. 

De zaaimachine 
Voordat de zaaimachine kwam werd het 
koren breedwerpig gezaaid. Zaaien eiste con
centratie. Slechts indien men erin slaagde de 
korrels op gelijke diepte aan de bodem toe te 
vertrouwen waren de voorwaarden om te kie
men gunstig. Men kon de korreis echter ook 
wat aandrukken. De diepte waarop het zaad 
moet komen te liggen hangt af van de grootte 
van de korrel. 
Verbeterde ploegen en ploegtechnieken 
maakten dat de grondstructuur beter en fijner 
werd. Het gebruik van rijzaaimachines die 
gunstiger groeivoorwaarden schiepen voor de 
planten, lieten ook het gebruik toe van schof
felmachines die een betere zorg voor het 
gewas mogelijk maakten en het bestrijden van 
het onkruid vergemakkelijkten. 
Vandaag de dag beschikt men over traktoren 
met een enorme trekkracht. Bepaalde ploeg-
machines trekken niet minder dan 18 voren in 
één beurt. Rotatieploegen verpulveren de 
aarde die ze uit de akker snijden, zij trekken 
voren, zaaien, mesten en eggen gelijk. 
Samen met de mechanisering van het zaaien 
en de verbeterde zorg voor het zaaigoed ont
stond ook het telen en cultiveren van het zaai
goed. Het is duidelijk dat degelijk zaaigoed 
een grotere opbrengst per hectare waarborgt. 

Oogsttijd door de eeuwen heen 
In elke historische periode was de oogsttijd 
de bekroning van het werk van de landman. 
Nu werd bewezen of men al dan niet het 
gehele jaar door goed gewerkt had en of de 
goden goedgunstig waren geweest. Maar de 
oogsttijd bracht veel en hard werk met zich 
mee. De eerste landbouwers van het stenen 
tijdperk sneden het koren met sikkelvormige 
messen uit vuursteen. In het midden van de 
bronzen tijdperk (rond 1500 voor Christus) 

heeft men reeds sikkels uit brons gegoten. 
De sikkel was lange tijd het oogstwerktuig bij 
uitstek. Toen kwam de zeis. Het is bewezen 
dat de Kelten die het eerst gebruikt hebben. 
De ontwikkeling van de landbouw was bij hen 
overigens het verst gevorderd. Zo vermelden 
Romeinse bronnen dat zij niet alleen hun vel
den bemestten maar ook met mergel en kalk 
bestrooiden. En in de Romeinse tijd gebruik
ten de Galliërs - zo noemden de Romeinen de 
Kelten - reeds oogstmachines op grotere 
hoeven en landerijen. Op een chassis met 
twee wielen werd een soort bak aangebracht 
die van voren een richel had, voorzien van een 
reeks sikkelvormige tanden. Op het veld werd 
de maaimachine door ossen of muilezels 
getrokken. De tanden klemden de aren 
samen en rukten ze af. De aren vielen in de 
bak die regelmatig geleegd werd. 
Na het maaien werden de schoven geborgen. 
Na het binnenhalen van de oogst wachtte de 
boer een niet gemakkelijke taak. Nu kwam het 
erop aan de graankorrels uit de aren te krij
gen. De eenvoudigste vorm bestond erin de 
graankorrels uit de aren te slaan met stokken 
en stangen. Men spreidde de aren in dikke 
lagen uit op een aangstampte vloer en dreven 
er zolang ossen en ezels over heen, totdat de 
korreis kwamen bloot te liggen. 
Later kwam de dorsslee in gebruik, waar
schijnlijk afkomstig uit het Oosten. De dors
slee bestond uit een zware grote houten 
plank, die onderaan voorzien was van stenen 
of ijzeren tanden. Iemand zat op de slee die 
meestal door ossen werd getrokken. Door de 
aldus uitgeoefende kracht en wrijving op het 
in een kring uitgespreide koren werden de 
graankorrels uit de aren gedrukt. De dorsslee 
is ook nu nog in Spanje en Noord-Afrika in 
gebruik. 

Vanaf de middeleeuwen tot in de moderne tijd 
werd het koren met dorsvlegels bewerkt. Ook 
de dorsvlegel heeft een eigen geschiedenis. 
Men dorste tenminste met zijn tweeën of in 
kleine groepjes. Om er het ritme in te houden 
werden luidop bijzondere spreuken opge-
dreund. Dorsen was een zwaar werk dat veel 
kracht vereiste. Het aldus gedorste koren 
moest ook nog gezuiverd worden. Dit 
gebeurde onmiddellijk na de oogst of in de 
loop van de winter. 
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Een ouderwetse bakkerij uit de 19e eeuw. 
Collectie: Het Nederlands bakkerijmuseum te Hattem. 

Het wannen van het koren gebeurde met een 
soort schop of met grote platte korven. Om 
het kaf van het koren te scheiden wierp men 
het nog niet gezuiverd koren omhoog tegen 
de wind in. De zware korrels vielen neer en 
kaf, onkruidzaad en andere stofdeeltjes wer
den door de wind meegevoerd. 
In het midden van de 19e eeuw kwam de 
stoommachine in gebruik. Al in 1841 werd in 
Duitsland de eerste, door stoom aangedreven 
dorsmachine in gebruik genomen. Hoe 
belangrijk de stoommachine bij het dorsen 
was, wordt het duidelijkst geïllustreerd door 
de kolonisatie van Amerika. 
De grote grassteppen, thans de korenschuren 
van Amerika, werden als bouwland in gebruik 
genomen toen er vooruitgang werd geboekt 
met de technische hulpmiddelen. Eerder was 
het ontsluiten en het bebouwen van het land in 
het midden-westen van Amerika niet mogelijk. 
Het verbouwen van graan op grote schaal 
kon enkel gebeuren nadat spoorwegen het 
land doorkruisten en dorsmachines konden 

worden aangevoerd. Wat ooit prairie was, is 
nu rijke zwarte aarde. Zonder de technische 
vooruitgang, waar men nu soms kritisch-arg-
wanend tegenover staat, zou de geschiedenis 
van Amerika ongetwijfeld een andere wending 
hebben genomen. 
Het was altijd al moeilijk om koren en meel 
gedurende het gehele jaar te bewaren. Onge
dierte, muizen en vochtigheid waren de groot
ste vijanden. Op het kleine landbouwbedrijf 
bleef het ongedorste koren op de bodem van 
de schuur liggen. De graankorrels werden in 
zakken op zolder, het meel in de meelzak of 
meelkast bewaard. Op grotere landerijen wer
den al in de tijd van de Romeinen speciale 
voorraadschuren gebouwd. 

Over de gehele wereld neemt graan nu de 
eerste plaats in onder de landbouwprodukten. 
Onvoorstelbare hoeveelheden worden opge
slagen en gedroogd. In alle grote landbouw
centra en wereldhavens vindt men silo's en 
speciale ventilatie-installaties. 
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