
Broodverhalen uit oude tijden 

Brood wordt wel aangemerkt als volksvoedsel 
nummer één. De volkeren hebben dan ook 
steeds veel waarde gehecht aan het brood. 
Voor de mens hing, vooral in de periode van 
de primitieve akkerbouw, veel af van de weers
omstandigheden. Graan en brood waren dan 
ook rechtstreekse gaven van de Goden en 
van dit brood moest er ook geofferd worden. 
Wee degene, die niet genoeg eerbied 
betoonde aan de heilige gaven van graan en 
brood. 
Ook in de Christelijke kerk speelt het dagelijks 
brood een grote rol. Het gebed 'Het Onze Va
der' geeft daar een voorbeeld van met de zin
snede: "Geef ons heden ons dagelijks brood". 
In de loop der eeuwen zijn er verschillende 
verhalen over het brood ontstaan. 

Het vrouwtje van Stavoren 
Wie kent niet het verhaal van deze ondank
bare trotse vrouw uit Stavoren, die uit minach
ting voor het koren, de gehele lading van een 
schip in zee liet storten? 
"Aan bakboord in, aan stuurboord uit, 
Weg met dat nietig graan! 
Aan bakboord in, aan stuurboord uit, 
Weg met dat kaf in zee". 

Deze rijke vrouw kwam door deze daad tot 
diepe armoede. Ze moest langs de huizen 
gaan bedelen om in leven te blijven. Het ver
haal vermeldt dat dit een logisch en recht
vaardig gevolg was van haar vroegere dwaas
heid om het koren te minachten. 

Hef bakkersechtpaar Schimmel-de Jonge. Op de achtergrond een electro-wagentje voor de 
bezorging van brood. Foto uit 1976. 
Collectie: Stichting Oud Woudenberg. 
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Hannie Schimmel-ter Maaten werkt volop 
mee in het bakkersbed rijf. 
Foto uit 1989. 

Een pad van brood 
Van de sprookjesschrijver Andersen hebben 
we het verhaal van een meisje dat op brood 
ging staan om haar schoenen niet vuil te 
maken. Het meisje had een trots en hoog
moedig karakter en schaamde zich voor haar 
ouders, die maar eenvoudige mensen waren. 
Wanneer ze een enkele keer naar het ouder
lijke huis ging dan was dat alleen om te pron
ken met haar mooie kleren. Toen ze een keer 
met haar nieuwe schoenen aan op een plaats 
kwam waar het voetpad met brood overging 
in drassige grond, smeet ze het van haar 
ouders meegekregen brood in de modder. 
Door op het brood te gaan lopen kon ze 
droogvoets aan de overkant komen. 

Terwijl ze met de ene voet op het brood stond 
en de ander voet opbeurde zonk het brood 
met het meisje weg het moeras in. Ze kwam 
daar in het verblijf van de moerasvrouw, waar 
ze dag en nacht op het brood als op een 
voetstuk moest staan. Haar kleren, waar ze 

steeds zo trots op geweest was, zaten van 
boven tot onder vol modder. Het ergste van 
alles was echter de afschuwelijke honger. Ze 
kon zich niet bukken om een stuk van het 
brood te breken, waaop ze stond, want haar 
hele lichaam was stijf. Ze hoorde alles wat op 
aarde over haar gezegd werd en dat was niet 
veel goeds. 
Een oude koeherder had het met eigen ogen 
gezien en rondverteld. 

Het kruisen van het brood 
Brood of kruimels laten vallen beschouwde 
men vroeger als een bespotting van de goede 
hemelse gaven. Vaak kuste men het brood 
alvorens het aan te snijden. Ook was het een 
oude katholieke gewoonte om het brood voor 
het gebruik met het mes te bekruisen. Daarna 
werd het brood voor het gezin gesneden. 
De grote waarde, aan koren en brood 
gehecht, blijkt ook uit de gewoonte van de 
Arabieren. Ais zij bij het eten een stukje brood 
laten vallen dan zullen zij het niet laten liggen, 

Bakker Jaap Schimmel Jr. bezig met zijn 
dagelijkse werkzaamheden. 
Foto uit 1989. 
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Diverse soorten gebak uit de bakkerij van Jaap en Hannie Schimmel-ter Maaten. 

maar oprapen om vervolgens het brood te 
kussen en op te eten naar het voorbeeld van 
de profeet Mohammed. 

Ook werd er vroeger nauwkeurig op gelet hoe 
het brood op tafel werd gelegd. Als dit niet op 
de juiste wijze gebeurde dan was ruzie in het 
gezin hiervan het gevolg. Zo mag het brood 
niet met de verkeerde kant boven liggen. Ook 
mag het aangesneden brood niet op de hoek 
van de tafel liggen want daarmede wordt de 
zegen uit huis gedreven. 

Witte broden gebruiken als schoenen 
Een oude Duitse sage voert ons naar een 
dorpje in de Bohemen, waar de dochter van 
de ridder van het kasteel op het gekke idee 
kwam om twee wittebroden te laten uithollen 
en als schoenen te gaan gebruiken. 
Toen zij met deze schoenen van wittebrood 
ter kerke ging en op haar weg een brug over 

moest, stortte deze plotseling in en verdween 
met het dwaze meisje in de diepte. De herin
nering aan haar tragisch einde wordt nog 
bewaard in een overgebleven steen van de 
brug, die aan de voorbijganger nog altijd 
wordt getoond. Op deze steen is een vlek te 
zien, die, zoals het volksverhaal in die streek 
wil doen geloven, een overblijfsel is van haar 
voetstap. 

Geschenken voor de kraamvrouw 
Brood- en banketartikelen werden de eeuwen 
door geschonken aan de kraamvrouw. Vroe
ger beschouwde men deze geschenken als 
offers aan de goede geesten, die de kraam
vrouw in bescherming namen. Eén van de 
meest bekende kraamgebakken in vorige 
eeuwen was het 'kindermanstuk', hetwelk 
geschonken werd aan de buurtkinderen, die 
naar het kindje kwamen kijken. Dit gebak 
werd gemaakt van boter, eieren en kaas. 
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Later verschenen krensjes (ronde taartjes met 
gebakken suiker overdekt) en suikerbollen 
(holle soezen met suiker gevuld). Het woord 
'kinderman' werd ook gebruikt voor kraam-
feest. 

In Twente kwamen de bezoeksters vroeger en 
ook thans nog met 'de kromme arm', dat wil 
zeggen niet met lege handen. Bloedverwan
ten en vriendinnen bezoeken de kraamvrouw 
eerst 'met kort goed' (kleine geschenken 
zoals beschuitjes, krentenenbroodjes en 
ander klein gebak). Daarna volgt een tweede 
bezoek 'met de kromme arm' en bracht men 
een grote krentenwegge mee. Tenslotte 
bedankt de kraamheer voor al die geschen
ken door het aanrichten van een kraammaal-
tijd. 

Ook in andere delen van ons land kreeg de 
kraamvrouw geschenken in de vorm van 
brood of gebak. Toen in het jaar 1925 de 
3000 ste inwoner van Dwingeloo in Drente 
geboren werd, ontvingen de ouders een kren
tenwegge van het gemeentebestuur. Krenten
bollen van anderhalve meter en zelfs twee 
meter lang waren geen uitzondering. Meestal 
werden deze broden door de leden van een 
vereniging, club, buren of familie op een krui
wagen naar het huis van de jonggeborene 
gereden. 
De bekende beschuiten met muisjes behoren 
thans nog tot een lekkere traktatie bij de 
geboorte van een baby. 

Een heel bijzonder gebruik deed zich in het 
noorden van Drente omstreeks het jaar 1850 
nog voor. Een jonge vrouw mocht voor de 
eerste keer niet alleen een kraambezoek 
afleggen. Ze moest worden gehaald door 
andere ervaren vrouwen. De oudere buurvrou
wen, die reeds in het kraamhuis aanwezig 
waren, namen een kom met brandewijn en 
rozijnen en gingen daarmee in optocht naar 
de nieuwelinge. Daar werd de kom leegge-
dronken en opnieuw gevuld, waarna de 
optocht van vrouwen met de nieuwelinge en 
de brandewijnkom voorop, weer naar de 
kraamvrouw terugkeerde. De baker stond de 
vrolijke troep vrouwen al op te wachten met 
een beschuit met suiker. Dit moest de jonge 

vrouw terstond opeten, waarbij ze een slok uit 
de kom kreeg om de beschuit door te spoe
len. Daarna mocht ze met de andere vrouwen 
voortaan op elke kraamvisite verschijnen. Een 
soort 'ontgroening' dus. 

Kraamvisites in andere provincies 
In Groningen heet het geboortebrood meestal 
'krentenplas'. In Noord-Holland komt de 
'Hoornse broeder' bij geboortefeesten veel
vuldig voor, bestaande uit een mengsel van 
meel, kaneel, stroop en suiker. In Gelderland 
sprak men van 'kraamschudden' en men 
bracht als geschenk de kraamschudders-
wegge mee. 
In Friesland brachten de vrouwen koekge-
schenken mee, zoals een langwerpig krenten
brood, een pijpkaneelbol (witbrood met veel 
kaneel), een tulband of een koek met toepas
selijk opschrift in suikerletters. 
In delen van Limburg (Weert), eet men bollen 
bij de kraamvisite, die 'Rommerden' genoemd 
worden. Ook Weerter beschuitjes en krenten-
koeken, bestrooid met muisjes komen bij een 
dergelijke gelegenheid op tafel. Zo heeft elke 
streek zijn eigen gewoonte. 

Betrekken nieuwe woning 
Het betrekken van een nieuwe woning moest 
bij voorkeur geschieden bij wassende of volle 
maan. Trok men de nieuwe woning binnen 
dan moesten brood en zout worden meege
dragen. Brood als offer voor de huisgeesten 
en zout als afweermiddel van boze invloeden. 
De bedoeling van deze handeling was om 
steeds te kunnen beschikken over het dage
lijks brood in de nieuwe woning. Meestal 
gebruikte men daarvoor brood, dat nog in de 
oude woning was gebakken. Personeel, dat 
een betrekking aannam in een andere plaats, 
nam ook brood uit de oude woning mee ter 
voorkoming van heimwee. Ook het vee en de 
huisdieren gaf men dit brood te eten om te 
hechten aan de nieuwe woning. 

De bruid brengt geluk 
Ook in Duitsland was brood erg belangrijk. 
Wilde een bruid 'de baas spelen' over haar 
man dan trok zij in het bakhuis haar trouwjurk 
aan. Brood bakken in het bruidskostuum 
bracht zegen en geluk. In de bruidskrans 
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Winkelinterieur van Jaap en Hannie Schimmel-ter Maaten. 
Foto uit 1988. 

vlocht men korenaren of men verwerkte de 
korrels in de krans. Ook brood en zout leggen 
in de schoenen van de bruid bracht geluk. 
Men naaide in de bruidsjapon een stuk brood 
uit het ouderlijk huis. Dit voorkwam heimwee 
en gebrek aan brood. Was de bruid reeds 
voor haar huwelijk zwanger dan moesten de 
paarden, die voor de trouwkoets gespannen 
werden, een stuk brood uit haar schoot eten, 
anders konden ze de koets niet trekken. 

Overgang van zomer naar winter 
Een herinnering aan de overgang van de 
zomer naar de winter waren de onder andere 
in Limburg verorberde spintweggen. Dit waren 

langwerpige gladde broodjes, die 's avonds 
op de dag dat er 's morgens voor het eerst 
weer met kunstlicht werd opgestaan, op tafel 
kwamen. 
Er was dan een huiselijk feestje voor degenen, 
die zich 's morgens niet verslapen hadden. 
Moeder trakteerde dan op spintweggen. De 
bakker heeft vaak een 'hoorn' als embleem, 
maar de Roermondse bakkers bliezen vol
gens een oude traditie op lampeglazen wan
neer de spintweggen gaar waren. De naam 
van deze broodjes kan in verband worden 
gebracht met het oude spintlicht, een soort 
dunne gedraaide kaarsen, die vroeger als ver
lichting werden gebruikt. 
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Oppassen voor heksen 
Het door mensen gebakken brood kon als 
afweermiddel tegen heksen worden gebruikt. 
Daarom legde men brood in de luiers van het 
kind, dat ten doop naar de kerk werd 
gebracht. Men maakte het kruisteken over het 
brood alvorens dit aan de snijden. Met een 
stuk brood in de zak behoefde men de hek
sen niet te vrezen. 
Groot gevaar dreigde er wanneer men brood 
opraapte van bruggen of straten. Er werd 
vanuit gegaan dat het brood er door heksen 
was neergelegd om de mensen in hun macht 
te krijgen. Zo kwamen ook Hans en Grietje in 
het bekende sprookje in de macht van de 
boze heks, nadat zij van het peperkoekhuisje 
gegeten hadden. Ook schoten de heksen met 
broodkogels tot groot nadeel van hen, die 
geraakt werden. 

Familieperikelen 
Vergat de vrouw het brood in de bakoven te 
schuiven dan was er gezinsuitbreiding te ver

wachten. Werd daarentegen vergeten het 
brood uit de oven te halen of kwam het brood 
er gebarsten en met scheuren uit dan bete
kende dit een sterfgeval. Ook het verspillen 
van meel en het verbranden van brood bracht 
ongeluk en armoede in de familie. Van een 
vrouw, die meel verspilde zegt een oud 
Engels spreekwoord dat ze later blij mocht 
zijn als ze de molenstenen zou mogen aflik
ken. 
Tijdens het bakken mocht de vrouw niet zin
gen. Deed ze dat wel, dan zou ze even lang 
moeten huilen als ze gezongen had voordat 
het brood op was. Een vrouw, die tijdens het 
bakken had gezongen, kon een naaste bloed
verwant door de dood verliezen. 

Deze verhalen speelden zich af in de tijd dat 
er thuis veel brood werd gebakken. Dit 
gebeurde vaak in het bakhuis met een inge
bouwde oven. Opvallend is dat vrouwen als 
verzorgster van het gezin een grote rol spelen 
in deze oude broodverhalen. 

Kinderen van de Jan Ligthartschool bezoeken jaarlijks de bakkerij van Jaap Schimmel Jr. 
Foto uit 1992. Collectie: Stichting Oud Woudenberg. 
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