
Van meel tot brood 

Er wordt weleens gezegd dat het bakken van 
brood niet moeilijk is. Men neemt tarwebloem 
of tarwemeel, een beetje gist, water of melk, 
een beetje zout en deze ingrediënten worden 
door elkaar gemengd. Men laat het rijzen, 
brengt het in de juiste vorm en stopt het deeg 
in de hete oven. 
Inderdaad, wanneer er één of twee broden 
tegelijk voor een gezin worden gebakken, 
hoeft dat ook niet zo moeilijk te zijn. In dit 
hoofdstuk wordt het bakken van brood 
behandeld zoals dat vroeger gebeurde in de 
bakkerij van de bakkers Beszelsen en later 
Schimmel tot ongeveer de jaren 1950. Het 
principe van broodbakken is daarna nauwe
lijks veranderd. Wel begon na 1950 het pro
ces van meer machinaal bakken. 

Het beroep van bakker 
Het beroep van bakker is echter verre van 
eenvoudig. De bakker moet bepalen hoe 
groot de hoeveelheid brood dagelijks moet 
zijn en daarop zal hij zijn deeg moeten afstem
men. De klanten aan wie de bakker zijn brood 
zal moeten slijten hebben speciale wensen. 
Gevraagd wordt een groot brood en klein 
brood, wit of bruin, melk of water in allerlei 
variëteiten. Het moet allemaal voorradig zijn, 
want als er in de bakkerswinkel te vaak 'nee' 
wordt verkocht, verloopt de zaak. 

Foto uit omstreeks 1920. 
Links boven: Jakob (Job) Schimmel, bakker. 
Rechts boven: Sander van Ee, bakkersknecht, 
de vader van de huidige eigenaar van de 
Supermarkt in Woudenberg. De namen van 
de andere personen zijn niet bekend. 

Om dat 'nee-verkopen' te voorkomen moet er 
voldoende brood van allerlei variëteiten voor
radig zijn, met natuurlijk het risico dat niet alle 
broden worden verkocht. In een vakantie
periode wordt er minder gekocht, tenzij het 
bakkersbedrijf is gevestigd in een toeristen
centrum. Maar hoeveel minder? 
En als de eerste Kerstdag op een maandag 
valt, moet er veel meer brood gebakken wor
den en wel voor drie dagen. Maar hoeveel 
meer? 

Uit de bakkerij van Schimmel: koekjestrommel. 
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Brood bakken: ingewikkeld proces 
Het bakken van brood is een ingewikkeld pro
ces. Er gebeuren tijdens de broodbereiding 
merkwaardige dingen. Laten we dat eens 
bekijken. 
Terwijl de meel of bloem onderweg is naar de 
bakker gebeurt er veel. Door temperatuurs-
verschillen en de luchtvochtigheid kan de 
bloem gaan klonteren. Van geklonterde bloem 
kan geen luchtig brood worden gebakken. De 
zak kan tijdens het transport vuil zijn gewor
den en dat vuil mag niet in het brood komen. 
Vroeger vond transport van de bloem plaats 
in jute zakken van 50 kg. 

Tijdens de opslag konden vroeger ratten en 
ander ongedierte zich tegoed hebben gedaan 
aan de bloem en soms hadden ze hun visite
kaartje achtergelaten. Meel of bloem moest 
worden gezeefd om ze los te maken en even
tuele verontreinigingen kwijt te raken. Losse 
bloem of mee! gaat daarna in de kneedkuip. 
Vroeger gebeurde het kneden met de voeten 
of handen, maar tegenwoordig gebruikt de 
bakker daarvoor een machine. Hoewel sinds 
geruime tijd de wet het kneden met de voeten 
niet meer verbiedt (dus vroeger wel) is die 
methode niet meer gebruikelijk en uit de tijd. 
Daarna worden de andere ingrediënten toe
gevoegd in een bepaalde volgorde. Er moet 
aan worden gedacht dat de gist niet in aanra
king komt met hoge zoutconcentraties. Via de 
kneedmachine vindt er vermenging van de 
ingrediënten plaats. Het deeg komt nu in een 
kruimstadium. Daarna voegt men de crème 
toe. Er vindt een intensieve kneding plaats en 
tevens wordt het deeg "afgekneed". 

Er komt samenhang in het deeg en het begint 
los te laten van de kuip. Het krijgt een droger 
aanzien en het geheel wordt tenslotte stevig 
en elastisch. Als er verder wordt gedraaid dan 
wordt het deeg weer minder stevig en elas
tisch, maar het wordt bewegelijk en rekbaar 
en het aanzien wordt zijdeachtig. Als de 
kneedmachine nu niet wordt stilgezet wordt 
het deeg 'kapotgedraaid' (overgekneed). Het 
wordt slap en kleverig en dan is de deeg 
moeilijk te bewerken. Een ietwat slap deeg 
van een goede kwaliteit bloem stijft vrij snel 
weer op, vooral wanneer er voldoende eiwit

ten aanwezig zijn. Een goed gekneed deeg 
kan tot dunne, doorschijnende vliezen worden 
uitgerekt. 

Rijsproces 
Nu moet het deeg rusten. De rijs komt gelei
delijk op gang door de werking van de gist. 
Daarbij wordt uit het zetmeel eerst maltose 
(moutsuiker) en verder glucose (druivesuiker) 
gevormd, die weer worden omgezet in kool
zuur en in alcohol. Dit is van invloed op de 
smaak en het aroma van het brood. Er gaat 
nu wel een kleine hoeveelheid zetmeel verlo
ren. 
Tijdens de voorrijs wordt het deeg nog één of 
meermalen doorgeslagen. Daarbij wordt kool
zuur uit de grovere gascellen gedreven. Het 
aantal gasbelletjes van ongeveer gelijk for
maat neemt echter toe. Zo maakt de bakker 
het deeg uiteindelijk luchtiger. Het proces van 
de voorrijs of bulkrijs duurt volgens conventio
nele methodes ongeveer 30 à 50 minuten, 
afhankelijk van de deegsoort. 

Het opmaken van het deeg 
Daarna wordt het deeg verdeeld in stukken 
van het juiste (wettelijk) gewicht, opgebold en 
in een zodanige vorm gebracht dat het opma
ken in de juiste vorm gemakkelijker wordt. 
Deze deegbollen laten we nu een half uur rij
zen. Daarna komt het opmaken. 
Bij het gebruikelijke busbrood (broodvorm) 
worden de punten tot een plak geslagen, die 
vervolgens weer wordt opgemaakt tot een 
worstvormig deegstuk, dat in de bus (brood-
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vorm) past. Meestal kon men bij nuttigen van 
het brood de sporen van deze bewerking ont
dekken. Er is dan een duidelijk cirkelvormige 
structuur te zien. Nu volgt de narijs, en in ons 
geval de busrijs, die ongeveer één uur duurt. 

Omgevingstemperatuur en 
vochtigheidsgraad 
Gedurende de bewerkingen, die aan het 
eigenlijke bakken vooraf gaan, spelen de 
vochtigheid en de omgevingstemperatuur een 
belangrijke rol. 
Zolang het deeg nog een grote massa is, zijn 
die invloeden gering. Door de grote massa 
deeg zal de temperatuur maar weinig beïn
vloed worden en door het relatief kleine 
oppervlak zal de eventuele uitdroging niet veel 
betekenen. Anders wordt dit tijdens de bol-, 
punt- en de busrijs. Dan is de massa geringer 
en het oppervlak groter. Als de temperatuur 
niet goed beheerst werd dan kon men de 
sporen van verdroging terugvinden in het 
brood. 

In de ouderwetse bakkerij werd, evenals bij 
huishoudelijk bakken, de temperatuur gere
geld door het openen of sluiten van vensters. 
De vochtigheid hield men in de hand door de 
deegstukken te bedekken met natte doeken 
of de gebruikte meelzakken. In de moderne 
bakkerij - zoals bij bakker Schimmel - vindt de 
bolrijs en de busrijs plaats in rijskasten, waar
van men temperatuur en vochtigheid kan 
regelen. In de bolrijskast mag het deeg noch 
gaan kleven door te vochtige lucht, noch 
gaan korsten door te droge lucht. 
In de narijskast is het vooral belangrijk om 
korstvorming te voorkomen, want het deeg 
met een droge korst zal in de oven een lelijk 
oppervlak krijgen en daardoor minder aan
trekkelijk worden om te verkopen. Een goed 
produkt is voor de bakker, maar zeker voor de 
klant belangrijk. 

Broodsoorten 
Nu is steeds gesproken over busbrood, stuk
ken van ongeveer 900 gram. Er wordt echter 
ook vloerbrood gebakken dat door het gro
tere oppervlak een andere verzorging eist. 
Voor kleinbrood, zoals kadetjes, zijn de eisen 
nog weer anders. Ook de kleur kent variaties. 

Witbrood wordt gebakken van uitsluitend 
bloem. Wordt bloem vermengd met een 
beetje meel, dan spreekt men van een licht-
krop. Als de verhouding van meel en bloem 
gelijk wordt, dan noemt men dat een halfom-
krop. Bij gebruik van weinig bloem en meer 
meel luidt de vakterm: zwaarkrop. Gebruikt de 
bakker uitsluitend volkorenmeel dat spreken 
we van volkorenbrood. 

Bakken van het brood 
Tot nu toe is er alleen gesproken over de 
deegbehandeling. Over het bakken kunnen 
we kort zijn. Het gebeurt in ovens bij een tem
peratuur van 260-270 graden Celsius. Het is 
wenselijk dat bij het begin van het bakken 
stoom in de oven aanwezig is. Er condenseert 
zich dan water op het koude deeg, zodat er 
een goed bakproces plaats kan vinden en er 
een goede korstvorming ontstaat. Groot 
brood bakt men af in ongeveer 30 tot 45 
minuten al naar gelang de broodsoort; klein-
goed in kortere tijd, ongeveer tien minuten. 

Roggebrood 
Naast brood bereid uit tarwebloem of tarwe-
meel kennen we in ons land ook nog diverse 
soorten roggebrood. Dit brood is in te delen in 
twee typen: 
A Het met behulp van gist en/of zuurdeeg 

bakken van Limburgs, Brabants en Gel
ders roggebrood. Dit type wordt bereid van 
roggemeel en heeft een baktijd van circa 
twee uur. Het brood is licht van kleur. De 
smaak is, wanneer het met een zuurdeeg
preparaat of met zuurdeeg is bereid, wat 
zurig. 

B Ongerezen roggebrood als Gronings, Fries 
en Amsterdams roggebrood. Dit brood 
wordt bereid zonder gist of zuurdeeg en is 
daardoor vaster van structuur dan het 
gerezen brood. Meestal wordt het bereid 
van gebroken roggekorrels, waardoor het 
korrelig van aard is. De baktijd varieert van 
zes tot vierentwintig uur. Men kan eigenlijk 
niet meer van bakken spreken, het is meer 
broeien op hoge temperatuur. Hoe langer 
de baktijd, des te donkerder wordt de kleur 
van het brood en des te zoeter wordt de 
smaak. 
Soms wordt extra stroop toegevoegd aan 
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Bakker Beszelsen op de broodkar. Het brood 
werd met paard en wagen bij de klanten 
bezorgd. Omstreeks 1910. 

het deeg om het brood zoeter en donkerder 
te maken. 

In het begin van de 20e eeuw werd in duizen
den bakkerijen bijna uitsluitend roggebrood 
gebakken. Attributen als een broodstempel, 
een roggebroodvorm, een schop en een 
deegspitter waren onontbeerlijk. 

Roggebrood uit Groningen 
Een aantekening uit een Groningse bakkerij in 
1910 vertelt ons het volgende: 
Een zak gebroken rogge in de houten trog 
werd overgoten met kokend water en een 
paar handen vol zout. Met een houten schop 
werden de ingrediënten gemengd. 
Na enige afkoeling werd het deeg met de 
voeten taai getrapt. 
Tenslotte werd het roggedeeg met de voeten 
geheel gelijkmatig over de trog verdeeld. 
Met een ijzeren deegspitter werd het deeg in 
stukken gestoken van ongeveer het gewenste 
gewicht van acht pond in de afmeting van de 
houten roggebroodvorm. 
Op een natte bank en met natte handen werd 
het deeg glad in de vorm gestreken, van 
zemelen voorzien en tenslotte rechtop 
geplaatst. De bovenkant van de deegstukken 

werd bestreken met een papje van rogge-
bloem en water. Daarna werd het roggedeeg 
gestempeld met gewichtsaanduiding en initia
len. In 1910 werden er nog achtponders rog
gebroden gebakken, daarna maakten de bak
kers meest vijf ponders broden. 

Geen Woudenbergs roggebrood meer 
Ook de Woudenbergse bevolking at vroeger 
veel roggebrood. De rogge werd vaak zelf 
verbouwd, gemalen op de korenmolen en 
daarna bij de bakker gebracht om er brood 
van te bakken. De boerenbevolking bakte de 
roggebrood ook wel zelf in het bakhuis. Rog
gebrood was niet duur en dat kwam de toch 
al niet zo royale portemonnaie ten goede. Ook 
al bakte men het roggebrood niet zelf, dan 
was dit brood nog veel voordeliger dan bij 
voorbeeld witbrood. Roggebrood vulde de 
maag vrij snel. Bakker Schimmel bakt sinds 
jaren geen roggebrood meer. Er is maar wei
nig vraag naar en de in de winkel aanwezige 
kleine voorraad wordt betrokken van een bak
ker uit de regio. In sommige delen van ons 
land wordt nog regelmatig roggebrood 
gebakken door de 'warme' bakkers, onder 
andere in het noorden en in het oosten. 

Kneden van het deeg met de voeten om
streeks 1910. 
Collectie: Zeelandia te Zierikzee. 
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