
Wat er bij de bakkers uithing 

'Adverteren doet verkopen' leest men in 
menige krant. Uiteraard heeft zowel de krant 
als de middenstander belang bij een adver
tentie. Er is echter een groot verschil. De krant 
verdient aan de advertentie en in ons geval 
moet de bakker zijn in de advertentie aange
prezen artikelen nog trachten te verkopen en 
het liefst natuurlijk ook wat verdienen. Vroe
ger waren er geen kranten en moest de bak
ker via uithangborden wijzen op zijn aanwe
zigheid in dorp of stad. Naast uithangborden 
werden ook gevelstenen met opschrift 
gebruikt. 
De gevelstenen en uithangborden, waarop 
een of andere voorstelling was te zien, wer
den vaak nader toegelicht met een toepasse
lijke spreuk of rijm. 

Bijbelse figuren 
Een bakker in Maastricht vereeuwigde Adam 
en Eva op zijn luifel met een bijna levensgrote 
afbeelding en daaronder het vers: 
"Adam en Eva, dat waren de eerste men
schen, 
Ze hoefden niet te werken maar plukten na 
hun wenschen. 
Nu moet men, als 't koren gegroeit is, het 
laten malen en brengen in de stad 
En dan nog builen en bakken, dat het sweet 
loopt bij je gat 
Dog 't geit versoet het weer, daar zijn wij toe 
genegen; 
Mijn broot is schoon en swaar, die 't niet 
gelooft kan het wegen". 

ït 

Van links naar rechts: Lenie de Jonge, Gerard en Els Tekelenburg, bakker Jaap Schimmel Sr en 
zijn echtgenote Mien Schimmel-de Jonge. 
Deze foto is gemaakt in 1970 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de bakkerszaak in 
1970 en het 40-jarig jubileum van bakkersknecht Gerard Tekelenburg. 
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Aan een bakkerij in Heusden werd Abel ver
eeuwigd, louter alleen omdat de bakker een 
naamgenoot van hem was. Hij liet een afbeel
ding maken van de eerste broedermoord en 
liet daaronder schilderen: 
"Kaïn sloeg Abel in het oosten dood 
Daarom woont Abel hier in 't westen en hij 
bakt er brood. " 

Bijbelse afbeeldingen deden het vroeger blijk
baar goed want een andere bakker - wij 
weten niet of hij misschien ook Abel heette -
had dezelfde voorstelling op zijn uithangbord, 
met het Ietwat guitige versje er onder: 
"Kaïn sloeg Abel dood 
Al om een hoekje 
Hier verkoopt men wittebrood 
En ook een koekje". 

Hoe men aan dergelijke voorstellingen kwam 
zal wel een vraagteken blijven, maar het laat 
wel de zucht van onze verre voorouders zien 
om alles maar uit te hangen wat hen getroffen 
had en wat zij meenden, dat de mensen zou 

trekken naar hun winkels en produkten. 

Een ander Bijbels persoon krijgt de aandacht. 
Bij een graankoper te Dokkum zag men 
'Jozef in de put' en daaronder het verhaal: 
"Jozef werd door zijn broers in een put 
gesmeten 
Hier verkoopt men alle granen, goed gemeten". 

Een graankoper te Amsterdam noemde zijn 
zaak 'Het korenhuis van Egypte". Hij schreef 
op zijn uithangbord: 
"Jozefs broeders hadden hem geheel verge
ten 
Maar hier verkoopt men koren en graan ruim 
gemeten". 

Dierenfiguren 
Zo waren er ook rijmpjes op de bijbelse figu
ren Mozes, Jozef, Maria en Job. De dieren 
speelden hun eigen rol. Voor een bakkerswin-
kel bij de Witte-Vrouwenpoort te Utrecht 
stond een uithangbord met de volgende 
tekst: 
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De bakkerszaak van Jaap Schimmel Sr. aan de Voorstraat tussen 1970 en 1975. 
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"O, kil, Gij doe mij ongelijk 
Ja, kat, dat moet gij weten 
het ongegunde brood 
Dat wordt het meest gegeten". 

Koekbakkers hadden veelvuldig op hun gevel
steen een olifant afgebeeld, die een magische 
invloed scheen uit te oefenen. Meestal was 
het een 'witte' olifant, maar soms ook een 
'vergulde' of zelfs een 'zwarte'. Vaak was het 
kolossale dier geflankeerd door twee schuin 
geplaatste koeken. Of het de bedoeling was 
dat de olifant begerig was naar de koeken of 
dat de bakkerij zo groot was, dat ze op een 
olifant leek, vermeldt de geschiedenis niet. 

Soms slaat een rijmpje werkelijk nergens op. 
In Schoonhoven was een juffrouw, die daar 
het vak van koekbakster uitoefende en die 
haar bedrijf had gevestigd 'In de Kraay'. Ze 
verkondigde dit in rijm op de volgende wijze: 
De Kraay die vliegt om 't aas te zoeken 
Daarom bak ik hier ook 'boekende' koeken. 

'Boekende' koeken slaat op boekweit koe
ken, die in die dagen veel werden gebakken. 
Maar vooral dat 'daarom' is kostelijk gevon
den. Zou de juffrouw geen 'boekende' koeken 
hebben gebakken als de kraai geen aas 
zocht? Men sloeg er dus een slag naar en 
kraaide er maar wat op los. 

De ezel steelt de show 
In de eerste helft van de 16e eeuw woonde er 
een weldadig paar mensen in Hoorn Truyde-
man met zijn wijf', die gratis brood gaven aan 
de armen. De man was bakker. Hij had een 
bijzondere ezel. Het beest ging alleen de stad 
rond bij de klanten van zijn baas. Die namen 
het brood uit de mand, die de ezel op zijn rug 
droeg en deponeerden daarin ook het geld. 
De ezel keek goed toe of dit wel gebeurde en 
ging niet verder voordat het geld in de mand 
lag. 
Eens legde iemand vals geld in de mand. De 
kiene ezel zag, hoorde of rook dat en in plaats 
van zijn broodwijk verder af te werken, keerde 

De bakkerszaak na de verbouwing in 1975 
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hij onmiddelijk om en ging naar huis terug. 
Truydeman was eerst ten zeerste verwonderd 
over de viugge terugkeer, maar toen hij de 
oorzaak ontdekte, was hij ten zeerste ver
baasd. 
Hij vertelde dat natuurlijk overal rond en de 
stad Hoorn was met hem verwonderd 
De afbeelding van Truydeman en zijn ega ver
sierde de gevel op het oost te Hoorn, met de 
volgende rijm: 
"Deze hofstede heeft bewoond 
Truydeman met zijn wijf, wilt dat verstaen. 
Zij hebben eerst deelbroot laten uitgaen, 
Zij backten, haare ezel het broot verkogt. 
Ontfing quaat geld heeft t'huis gebrocht. 
Hierom was de burgerij zeer bevaen (bevan
gen), 
Vreesde dat Hoorn soude vergaan". 

Toen het huis in 1658 werd vernieuwd, kwam 
er nog een rijm bij: 
"Truydeman met zijn wijf, wilt weten 
sij hebben den armen niet vergeten: 
Wie nyt leefde bloot 
Den armen in den noot 
Bijstaat 
Die stal voorwaer 
De Heer der Heirschaer 
Hebben te baat -7658-". 

Open huis na de verbouwing van de bakkerszaak in 1975. Mevr. J.C. Marringa-Dijksterhuis in 
gesprek met bakker Jaap Schimmel Sr. 
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