
Beschuit 

Tussen brood en beschuit bestaat een nauwe 
verwantschap. Het bakken van beschuit is 
toch een apart vak. De meeste bakkers 
maken geen beschuiten meer. Beschuiten 
worden tegenwoordig gemaakt in fabrieken 
met moderen machines. Vroeger gebeurde dit 
handmatig. 

Oorsprong van de beschuit 
De beschuiten dateren uit de Romeinse tijd. 
Toen de Romeinse legers rondzwierven merk
ten ze dat hun gebakken brood onderweg 
bedierf en dat vocht de oorzaak was van dat 
bederf. De soldaten sneden hun brood toen in 
sneedjes en stopten het weer in de oven om 
er op deze manier het vocht aan te onttrek
ken. Dit was de oorsprong van de beschuit. 
Er kleefde echter een groot bezwaar aan deze 
methode, het brood brokkelde namelijk ont
zettend af. Na een week had een soldaat 
alleen nog maar broodkruimels over. Toen 

werd de cirkelvorm bedacht met een gat in 
het midden. De ronde vorm werd uitgekozen 
omdat de miltair de beschuiten gemakkelijk 
om zijn hals of rug kon hangen. De beman
ning van schepen at vroeger ook veel 
beschuit omdat deze droge vorm van brood 
heel lang kon worden bewaard. Men bakte 
voor de zeelieden het zgn. scheepsbeschuit. 

In de eerste wereldoorlog 1914-1918 werd 
aan de soldaten dezelfde grootte en vorm van 
de beschuit uitgereikt, maar nu zonder gat. 
De verpakking was toen veel beter want ruim 
tweeduizend jaar geleden kende men nog 
geen karton of blik. 

Grondstoffen voor beschuit 
Eén van de voornaamste grondstoffen van de 
beschuit is bloem. De voorkeur gaat uit naar 
bloem met veel eiwitten, de zgn. beschuit-
bloem. 

Oude bakkerijgereedschappen: roggebroodmallen, roggescheppen en stempel. 
Collectie: Zeelandia te Zierikzee. 
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Als tweede grondstof dient het honingzoet of 
de beschuitgelei. Vroeger maakte de 
beschuitbakker dit gelei zelf. Hij klopte wat 
zeep op, nam een stuk vet met wat blanke 
stroop en de honingzoet was klaar. 
Als derde grondstof dient de gist. Bij de 
beschuitbereiding kan melk of water worden 
gebruikt. Uiteraard geniet de deegbereiding 
met melk of melkprodukten uit kwaliteitsover
weging de voorkeur. 
Aan lekkere beschuiten liggen eendeneieren 
ten grondslag. In een later stadium werden 
eendeneieren verboden omdat ze een voor de 
gezondheid schadelijke bacterie bevatten. 
Tenslotte wordt suiker aan het deeg toege
voegd. 

Bakken van beschuit 
Het bakken vond plaats in beschuitdoppen. 
Er werd een stukje deeg in een beschuitdop 
gelegd en zo ontstond er in de oven een 

beschuitbol. Het eerste baksel werd in een 
beschuitplank geplaatst en met een mes 
gehalveerd. De halve beschuitbollen werden 
gedroogd in de oven om tot een echte 
beschuit te komen. Per keer konder er tegelijk 
twee beschuitbollen worden gesneden, zodat 
er in één handeling vier beschuiten op de 
ovenplaat konden worden gelegd om te 
drogen. Later kwamen er beschuitsnijmachi-
nes, welke handmatig konden worden 
bediend dan wel motorisch werden aangedre
ven. 

Bewaren van beschuiten 
Beschuiten zijn lang houdbaar en moeten 
droog worden bewaard. Dit gebeurde in een 
ton. De beschuitton stond in de bakkers-
winkel. Bij bakker Schimmel werd de zelfge-
bakken beschuit vroeger verkocht uit een met 
koperbeslag belegde houten beschuitton, 
welke nog in de familie aanwezig is. 

Oude bakkerijgereedschappen. Uit de bakkerij 
van Schimmel: beschuitton, waarin de 
beschuiten droog konden worden bewaard. 
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