
Oude bakkerijgereedschappen 

Als een vakman geen goede gereedschappen 
bezit kan het vak niet goed worden uitgeoe
fend. 
Dit geldt voor vele beroepen en ook de bak
ker heeft zijn gereedschappen nodig om het 
gevraagde brood, het gebak of de koekjes te 
kunnen fabriceren. Een aantal van de gereed
schappen, welke ook in de bakkerij van de 
familie Schimmel werd gebruikt, wordt 
beschreven. 

Koekplanken en suikervormpjes 
Voor de koekplanken en de suikervormen 
moest hard hout worden gebruikt, met een 
fijne nerf. Eikehout is bijvoorbeeld niet 
geschikt, omdat de donkere nerf veel harder 

is dan de lichter gekleurde, waardoor de vorm 
onregelmatig zou slijten. Men gebruikte hout 
van bomen, welke de mens direct dienstbaar 
waren. Vruchtbomen, zoals peer, appel, kers 
en noot, leverden heel wat hout voor de vor
men. Daarnaast werd het hout gebruikt van 
bomen, die huis en erf beschermden. 
Genoemd worden lindehout en het hout van 
iepen. 

De vormen werden gemaakt door vormsnij-
ders, meestal zeer bekwame vaklieden. De 
meeste snijders waren rondtrekkende lieden, 
die niet alleen de bakkerijen, maar ook de 
boerderijen bezochten. Ze waren vaak naast 
vormsnijder ook 'rademaker', dat wil zeggen 

Oude bakkerijgereedschappen: speculaasplanken, suikerplanken en chocoladevormen. 
Collectie: Zeelandia te Zierikzee. 
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Oude bakkerijgereedschappen: tulbandbanden met spuiten. 
Collectie: Zeelandia te Zierikzee. 

ze maakten en repareerden spinnewielen 
(spinnerad). 

De vormsnijders hielden er in het algemeen 
voorbeelden-boeken op na, waaruit de bak
ker zijn keuze kon maken. De maker van de 
vorm wist alles van de moeilijkheden van het 
bakkersambacht. Hij moest de vorm zo snij
den dat: 
- de pop op het juiste gewicht kwam 
- de figuur gemakkelijk losliet van de vorm 
- het verschil in dikte niet te groot was om 

een egaal baksel te bereiken. 

Er bestonden vormen, die slecht van model 
waren gemaakt. De leerling-bakker moest 
kunnen aantonen, dat hij een vorm kon snij
den en dat lukte niet altijd even goed. Heel 
wat bakkers hebben uit zuinigheid zelf vormen 
gesneden en dat gebeurde niet altijd vakkun

dig. We onderscheiden als vormen koekplan-
ken, speculaasplanken en suikerplanken. 
Met de vormen werden vaak beroepen 
aangeduid, zoals lantaarnopstekers, bijbel
se voorstellingen, fruit, zeemeerminnen, 
schepen, wapens, ridders, vissers, hoog
geplaatste personen, kinderen, krijgslieden, 
dieren, enz. 

Belangrijk waren ook de plankvormen van een 
vrijster en een vrijer. Het komt thans nog voor 
dat bakkers op verzoek een 'Abraham' of een 
'Sara' maken bij het bereiken van de 50-jarige 
leeftijd. Bakker Schimmel levert ze op bestel
ling. 

Door de mechanisatie in de bakkerij werden 
de koekpianken en suikervormpjes als niet 
meer te gebruiken verouderd gereedschap 
opgeruimd en niet zelden verbrand in de bak-
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Oude bakkerijgereedschappen. Uit de bakkerij 
van Schimmel: koperen margriet spritsspuit. 

Tulbandvormen 
Tulbandvormen zijn er in allerlei soorten en 
vormen. Er is ook veel verschil in het materi
aal, waarvan de tulband is gemaakt. Stenen 
vormen zijn de oudste. Daarna maakte men 
ze van koper. 
Vroeger gebruikte men de tulbandvorm voor 
het bakken van luxe brood, gevuld met kren
ten, rozijnen, biggareaus (franse vruchtjes) en 
amandelspijs. Later werd er in deze vormen 
ook cake gebakken. 
Thans maakt bakker Schimmel met de feest
dagen nog kleine brood- en caketulbandjes in 
uiteraard ook kleine vormen. 

Roomhoornpen 
Een puntvormig opgevuld stukje blik, gewoon 
iets over elkaar heen gerold zonder te solde
ren. Dat is vaak te zien aan de naad. De open 
- niet gesoldeerde - naad moest het loslaten 
van de roomhoorn van de pen vergemakkelij
ken. Roomhoornpennen getuigen van een 
stukje bakkerijhistorie uit het begin van de 

kersoven. Wat nog bewaard is gebleven 
bevindt zich in bakkersmusea of in bakkersfa
milies. Er zijn nu ook nog wel speculaas- en 
suikerplanken in de handel. Deze planken zijn 
niet met de hand gemaakt, maar machinaal 
gefabriceerd. Oude planken zijn nog wel ver
krijgbaar bij antiquairs. 

De spritsspuit 
De spritsspuit is een zeer oud stuk gereed
schap in de bakkerij. De spuit is bedoeld voor 
het spuiten van een platte sprits, die na het 
bakken werd voorzien van een laagje water-
glazuur. 
Sommige spritsspuiten werden ook gebruikt 
om gebak te versieren. 
Als de bakker een carré-spritsspuit gebruikte 
dan werd de deeg in de bus gedaan en door 
de aanstamper op de bakplaat aangebracht. 
Er was heel wat inspanning voor nodig om 
het taaie deeg te kunnen spuiten. 
Bij gebruik van een margriet-spuit werd het 
deeg in een linnen spuitzak gedaan en met de 
hand op de bakplaat gespoten. Er ontstond 
een baksel naar het model van een bloemetje, 
de margriet. 

Oude bakkerijgereedschappen: diverse bak
kerij-attributen. 
Collectie: Zeelandia te Zierikzee. 
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20ste eeuw. Toen werd het bakken van luxe 
koekjes en gebak vooral overgelaten aan de 
speciale banketbakker. 
De broodbakker bakte alleen roggebrood of 
tarwebrood, afhankelijk van de regio waar de 
bakkerij was gevestigd. 
Eerst in de steden, maar later ook op het plat
teland zagen broodbakkers ook 'brood' in het 
bakken van banket, o.a. een roomhoorn. 

Boterwafels 
Vormen om boterwafels te bakken waren naar 
keuze ovaal of rechthoekig. Deze vormen 
dateren uit de tijd, dat de bakkersovens nog 
voor het grootste deel direct werden verhit 
met behulp van turf of takkenbossen. 
Voor het bakken van boterwafeltjes werd heel 
simpel een stukje boterdeeg tot langwerpige 
pillen uitgerold, in stukken gesneden van 
ongeveer 20 gram en in de wafelvormen plat 
gedrukt. Daarna werden ze afgebakken in de 
oven. 

De moderne bakker zal denken: "Waarom 
geen uitgestoken deegplankjes, dat gaat toch 
veel sneller?" In beter ingerichte bakkerijen zal 
dat wellicht ook gebeurd zijn. Bedenk echter 
dat aan het eind van de vorige eeuw toen 
bakker Beszelsen met zijn bakkerij in Wou
denberg begon, er alleen maar een trog was, 
misschien - als er voldoende ruimte aanwezig 
was - ook een werkbank. De deksels van 
deze trog dienden tevens om het deeg af te 
werken. Deze deksels waren echter lang niet 
naadloos. Moeilijk om daar een stukje boter
deeg gelijkmatig op uit te rollen. 
Stukjes deeg snijden uit boterdeeg leverde bij 
die primitieve trog of werkbank geen moeilijk
heden op. 
Misschien staat er ergens in een bakkerij nog 
wel een dergelijke trog. Het deksel is dan 
veelal wel voorzien van een harde ondergrond 
om deeg gelijkmatig uit te kunnen rollen. 
Er zijn dan ook geen naden meer te zien waar 
restantjes deeg achterbleven, hetgeen uit een 
hygiënisch oogpunt niet aan te bevelen is. In 
de bakkerij van Schimmel is geen authentieke 
trog meer aanwezig. 

Verdeelbak en glaceermes 
De oude verdeelbak heeft intussen nagenoeg 

Oude bakkerijgereedschappen: 
voor kleinbrood met deegsteker. 
Collectie: Zeelandia te Zierikzee. 

verdeelbak 

in alle bakkerijen plaats gemaakt voor de 
gecombineerde verdeel-opbolmachine voor 
het maken van diverse soorten klein brood. 
Jongere bakkers hebben nog nauwelijks weet 
van de oude hulpmiddelen. Meestal zijn ze 
tientallen jaren oud en de houten modellen 
zijn vermoedelijk nog gemaakt door een plaat
selijke timmerman, op aanwijzing van de bak
ker. 
Als een glaceermes kon praten zou het kun
nen vertellen over de ontwikkeling van tiental
len soorten gebak in diverse vormen en sma
ken. 
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