
100 jaar bakkerij Beszelsen/Schimmel 

Uit de gegevens van de volkstelling in 1824 
blijkt, dat er bij een inwonertal van ruim 1700 
vijf bakkers in Woudenberg waren. In 1953 
was het aantal inwoners gestegen tot ruim 
4500 en in dat jaar waren er zeven bakkers 
werkzaam. Als we de situatie in 1995 bezien 
dan komen we op drie "warme" bakkers en 
worden er in een drietal grote levensmiddelen-
winkels brood en/of banket artikelen te koop 
aangeboden, terwijl uit één zaak alleen banket 
wordt verkocht. Een bakker uit Maarsbergen 
komt zijn klanten in Woudenberg aan huis 
bedienen. 

Familie gegevens 
In 1895 vestigde zich de familie Beszelsen in 
Woudenberg aan de Voorstraat nabij het 
kruispunt De Poort, komende uit Driebergen. 
Overgrootvader Beszelsen begon daar het 
bakkersbed rijf uit te oefenen. 
Het gezin bestond uit: 

1. Lubbertus Enicus Beszelsen, geboren 10 
november 1864 te IJsselstein, overleden 
13 december 1935, gehuwd met Wille-
mijntje Dorrestijn, geboren 26 oktober 
1866 te Driebergen, overleden 5 april 1930. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Wilhelmina Beszelsen, geboren 7 april 

1897 te Woudenberg. 
2. Geertje Beszelsen, geboren 11 april 

15 

2. Wilhelmina Beszelsen trouwt op 21 decem
ber 1922 met Jakob Schimmel, bakker, 
geboren 21 februari 1896 te Woudenberg. 
Wilhelmina overlijdt op 25 augustus 1949 
en Jakob op 14 december 1966. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Jakob Lubbertus Enicus Schimmel, 

geboren 3 maart 1925 te Woudenberg. 
2. Willemijntje Schimmel, geboren 28 okto

ber 1934 te Woudenberg. 

Omstreeks 1930. De bakkerswinkel van Jakob (Job) Schimmel aan de Voorstraat. Van links naar 
rechts: Gerard Tekelenburg, een bakkersknecht, Job Schimmel, een winkelbediende, Wilhelmina 
Schimmel-Beszelsen (in deuropening) en een knecht. 
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Ongeveer 1915. 
De zusters Wilhelmina en Geertje Beszelsen. 
Beide dames zijn getrouwd met een 'Schim
mel', namelijk bakker Jakob en Marinus van 
het Stationskoffiehuis. 

3. Jakob Lubbertus Enicus Schimmel, bak
ker, trouwt op 5 november 1952 met 
Christina Wilhelmina de Jonge, geboren 3 
maart 1925 te Ellewoutsdijk. Jakob over
lijdt op 11 juni 1986 te Woudenberg, 
Uit dit huwelijk wordt geboren: 
1. Jakob Lubbertus Schimmel, geboren 24 

september 1953 te Woudenberg. 

4. Jakob Lubbertus Schimmel, bakker, trouwt 
op 18 september 1979 met Johanna 
Hendrika ter Maaten, geboren op 31 maart 
1954 te Woudenberg. Uit het huwelijk van 
Jaap en Hannie zijn geen kinderen gebo
ren. 

Venten van brood 
Jarenlang werd naast de verkoop uit de win
kel het brood bij de klant thuis bezorgd. Dat 
gebeurde eerst met paard en wagen of hon-
dekar, vervolgens met de trapbakfiets en 
transportfiets. Later kwam de motorbakfiets 
en vervolgens de bedrijfsauto en de electro-
wagentjes. 

Gerard Tekelenburg is vanaf 1930 als bak
kersknecht werkzaam geweest bij de familie 
Schimmel, 's Morgens met Jakob Schimmel 
brood en banket bakken en daarna het brood 
bezorgen bij de klanten. Tijdens het brood-
venten hield de bakker zijn wijk goed in de 
gaten. Vestigden zich er nieuwe bewoners 
dan was het belangrijk om als eerste bakker 
te proberen deze mensen klant te maken. 
Andere bakkers "lagen ook op de loer" om 
deze mensen als klant te krijgen. Vooral bij de 

Voor de laatste keer bezorgt Gerard Tekelen
burg het brood aan huis. Foto uit 1976. 
Collectie: Stichting Oud Woudenberg. 
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Het echtpaar Jakob Schimmel en Wilhelmina Beszelsen. Moeder Schimmel heeft de kleine Japie 
op schoot. 
Foto's uit 1925. 

snelle groei van Woudenberg in de jaren 1960 
en 1970 werd veel aan klantenbinding 
gedaan. Ook 's avonds werd geprobeerd 
klanten te werven. Concurrentie is er altijd 
geweest. Toen in de jaren 1930 er van uit 
Amersfoort door bakkers in Woudenberg met 
brood werd gevent, trok Schimmel met zijn 
wagen naar Amersfoort om daar ook brood te 
verkopen. 

Het venten met een motorbakfiets was niet 
altijd gemakkelijk. Eén van de knechten van 
Schimmel ging een bestelling wegbrengen 
maar kon de motor "niet stil krijgen". Het was 
toch ook wel weer een handige jongen want 
hij ging in De Treek rondjes rijden en wel 
zolang tot de benzine opraakte en de bakfiets 
stil bleef staan. Daarna kon hij als trapbakfiets 
met heel wat meer inspanning zijn brood 
bezorgen. 

In 1976 verdwenen de laatste bakkerskarren 
uit het straatbeeld van Woudenberg en stopte 
ook Gerard Tekelenburg zijn bakkersaktivitei-
ten. Om economische redenen werd er 
gestopt met het venten van brood. De klanten 
van bakker Schimmel werden genoodzaakt 
het dagelijks brood uit de winkel te halen. 

Bakker Schimmel had zijn klanten ook vroe
ger niet alleen in Woudenberg. Voor 1940 was 
hij leverancier van gevulde koeken voor res
taurants in Lage Vuurse. Een paar keer per 
week ging één der knechts de gevulde koe
ken met de transportfiets aldaar bezorgen. 

Verkoop van ijs 
Bakker Schimmel beperkte zich niet alleen tot 
de verkoop van brood- en banketartikelen. 
's Zomers werd er vanuit de winkel ijs ver
kocht. Dit verschijnsel doet zich thans nog wel 
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Uit de bakkerij van Schimmel: hanenkoekjes met steker. 

voor bij bakkers, het zgn. bakkersijs. Er was 
een vaste standplaats op de Traayweg. In de 
zomermaanden verkochten de scholieren 
daar ijs. De ijskar werd achter de autobus van 
de Fa. de Haas uit Veenendaal bevestigd en 
naar de plaats van bestemming gebracht via 
de Zeisterweg en de Pyramide. De Fa. de 
Haas reed de buslijn Veenendaal-Utrecht vice 
versa. Lukte dat niet dan trok een auto van de 
bakkerszaak de ijskar tegen de "berg" op of 
de ijskar moest worden geduwd. 

Wanneer de voorraad ijs was uitgeput kwam 
de chauffeur van de "Haasbus" deze bood
schap overbrengen. Het was toen nog een 
gemoedelijke tijd. Ook aan Restaurant "De 
Schans" werd vroeger ijs geleverd. 

Haantjes koekjes 
In 1986 werd begonnen met het jaarlijks orga
niseren van Haantjesdag. Ter gelegenheid 
hiervan werd het idee geopperd voortaan het 
gehele jaar door een artikel te verkopen dat 
aan deze dag herinnert. Het oog viel op een 
koekje in de vorm van een haan naar het 
model van de drie hanen in het gemeentewa-
pen van Woudenberg. Hotel Schimmel 
schonk een "koekjessteker" (vorm van het 

BEREID MET ROOMBOTER 
NAAR OUDERWETS RECEPT 

BAKKERIJ SCHIMMEL 
WOUDENBERG 

hanenkoekje) en bakker Schimmel maakte het 
recept en bakt uiteraard deze koekjes. Het bij
zonder smakelijk koekje is dagelijks beschik
baar en kan heel goed dienen als een 
geschenk, mee te nemen naar familie, vrien
den en bekenden. Ook thuis kan dit koekje 
vanzelfsprekend worden gepresenteerd. 
Het Pluimveecentrum in Zeist promoot dit 
hanenkoekje en het wordt gebruikt tijdens 
congressen en geschonken aan buitenlandse 
gasten. Het koekje is uniek in ons land. 

Banketletter voor politiemensen 
In de maand december worden er vaak ban
ketletters geschonken ter gelegenheid van het 
Sinterklaasfeest. Zo kreeg ook de knecht van 
bakker Schimmel, Gerard Tekelenburg, van
zelfsprekend jaarlijks een banketletter. Gerard 
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Gerard Tekelenburg, bakkersknecht, bij de bestelauto van het bakkers bed rijf Schimmel. Met deze 
auto werd het brood thuisbezorgd. Deze foto is gemaakt op de Geeresteinselaan omstreeks 1940. 

Bp 
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De bakkerszaak van Jakob (Job) Schimmel aan de Voorstraat omstreeks. 1940. 
De winkel is inmiddels verbouwd, want ook in de gevel aan de oostzijde is nu een etalage en aan 
de noord-oostelijke gevel is te zien dat er een verdieping op is gebouwd. 
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woonde bij zijn ouders en zijn vader was 
gemeenteveldwachter. 
De veldwachter had indertijd zijn werkruimte 
in het gemeentehuis op het kruispunt De 
Poort. Als buurman van bakker Schimmel 
kreeg ook de veldwachter een banketletter. 
Ook toen het aantal politiemensen zich uit
breidde werd deze traditie gehandhaafd tot 
de dag van vandaag. Reeds 65 jaar krijgen de 
Woudenbergse politiemensen op Sinterklaas-
dag een banketletter van bakker Schimmel. 

Bevoorrading zeilboot "Prodent" 
Op 20 mei 1982 klonk het startschot van de 
zeilrace Rotterdam - New York. Het zeilschip 
"Prodent", met aan boord de bekende zeezei-
ler Dirk Nauta, werd door motel Maarsbergen 
bevoorraad. Bakkerij Schimmel te Wouden
berg leverde het brood, dat elders werd inge
blikt. De zeilrace werd georganiseerd ter gele
genheid van de viering van 200 jaar erkende 
handelsbetrekkingen tussen Nederland en de 
Verenigde Staten van Amerika. 
Dirk Nauta bezette de eerste piaats en had 
daarmede de zeilwedstrijd gewonnen. Het 
ingeblikte brood van bakkerij Schimmel heeft 
zeker aan deze prestatie bijgedragen. 

Personeel en omzet 
In de bakkerij en in de winkel zijn de volgende 
personen werkzaam: 
1. Algemene organisatie 

- Jaap Schimmel, directeur B.V. Schimmel 
- en zijn echtgenote Hannie Schimmel-ter 

Maaten. 

2. Bakkerij 
- Bert Goldsmit te Valburg 
- Rolf van de Boom te Hoevelaken 
- Gerrit Doornebal te Amerongen. 

3. Winkelverkoopsters: 
- Hennie van Koerten te Scherpenzeel 
- Mettie Hazeleger-Aalbers te Woudenberg. 

4. Part-time: 
- Werner Clarenbach te Woudenberg. 

De personeelsbezetting is mede afgestemd 
op de levering van brood- en banketartikelen 
aan horeca- ondernemers in Achterveld, 
Leusden, Maarn, Maarsbergen en Wouden
berg. 
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