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Luxe bakkerij Westveen te Nieuwersluis 

Jan Westveen staande op de 

Rijksstraatweg te 

Nieuwersluis bij de 

transportfiets met voorop een 

grote mand waarin het brood 

werd thuisbezorgd. 

Op zaterdag 7 Juni 1924, 's middags om 4 
uur, opende de heer Gerbrand Westveen zijn 
nieuwe bakkerij, woning en winkel gelegen te 
Nieuwersluis, wijk A no 34, kadastraal 
gemerkt Sectie G no. 693 (huidig adres: 
Rijksstraatweg 25). De bakkerij was nog maar 
net opgeleverd door aannemer De Jager uit 
Nieuwersluis en ontworpen door Joh. Verweij, 
bouwkundige te Mijdrecht. Het woon- win-
kelhuis was gebouwd door P .N. van Schaik. 

Gerbrand Westveen was geboren in 1889 en 
getrouwd met Aagje Verweij, geboren in 
1893. Zowel de winkel als de bakkerij waren, 
volgens de uitnodiging voor de feestelijke ope
ning, naar de laatste hygiënische wijze inge
richt. Een "geheel nieuwe hete lucht oven, 
naar het nieuwste systeem" was geplaatst. 

Onnodig daarom te vermelden, vond bakker 
Westveen, dat thans nog meer als voorheen 
"elck wat wils" geleverd kan worden. 
Wat ons opvalt aan deze uitnodiging is de zin
snede "Een geheel nieuwe hete lucht oven, 
naar het nieuwste systeem is geplaatst". Wat 
was dat dan wel voor oven? Hoe heeft het bak
kersbedrij f zich ontwikkeld tot wat wij tegen
woordig een bakker noemen: meestal een win
kel waar brood wordt verkocht dat elders 
gebakken wordt, als we het al niet in de super
markt meenemen tegelijk met de overige 
boodschappen. 

In dit artikel willen wij deze moderne oven 
van Westveen in een wat breder kader plaatsen 
door in te gaan op de ontwikkeling van het 
bakkersbedrijf in het algemeen met de nadruk 
op de brood-bakoven in de loop der tijd. 
Daarna komt de situatie in Loenen aan de 
orde en de winkel van Westveen zelf. 

De brood bakoven in vroeger tijd 

De "oven" bestaat reeds duizenden jaren. De 
oudste atcheologische sporen van ovens date
ren uit de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) 
zo'n 9000 jaar geleden en werden teruggevon
den in Syrië. In Europa zijn er ovens terugge-
vuuucii uic ongeveer 6500 jaar oud zijn, bij
voorbeeld in Rosmeer (Bilzen, Belgisch 
Limburg). In onze streken werden in de 
nederzettingen uit de Bronstijd (4000 tot 
2800 jaar geleden) en de Ijzertijd (2800 tot 
circa 2000 jaar geleden) sporen teruggevon
den van bakovens in de huizen. Van de vorm 
van deze bakovens weten we alleen dat ze een 
cirkelvormig grondplan hadden met een door
snede van minder dan een meter. Er wordt 
algemeen aangenomen dat deze ovens 
gebruikt werden om brood te bakken. In de 
huizen werden namelijk maalstenen en ver
koolde graankorrels teruggevonden. 
Dat de "Oude Hollanders" zo'n 2000 jaar 
geleden brood bakten weten we zeker. De 
Romeinse geschiedschrijvers hebben hierover 
namelijk melding gemaakt in hun reisversla-
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gen. In het Oude Holland bakte men platte 
broden van gierst, haver en gerst, en soms van 
tarwe. 

In de loop van de Middeleeuwen was er steeds 
meer specialisatie en werd ook steeds meer en 
beter brood gegeten: elk land, streek of stad 
had zijn eigen typische bakproducten. De 
bakkers in de steden waren verenigd in gilden 
en hadden een groot aanzien. Ze wetden 
onderworpen aan strenge voorschriften en de 
broodprijs was bij wet vastgelegd. 

O p het platteland was de situatie totaal 
anders. De boerenbevolking verbouwde zijn 
eigen graan en bakte meestal zelf zijn brood. 
De grote boerderijen hadden vaak een eigen 
bakhuis. De kleinere boeren lieten hun zelfbe-
reid deeg bakken in een gemeenschappelijk 
bakhuis dat aan een groep naburige erven toe
behoorde. Ze konden hun voorgerezen deeg 
ook laten bakken in het bakhuis van de plaat
selijke kasteelheer, tegen betaling in natura. 
Sommige boeren reden met hun graan naar de 
stad om het bij een "loonbakker" te laten bak
ken. 

In elk Middeleeuws klooster of abdij was er 
een aparte bakinstallatie en bakte men grote 
hoeveelheden brood. Ze deden dat niet enkel 
voor eigen gebruik. De kloostets waren name
lijk verplicht om reizigers, armen en zieken 
van brood te voorzien. Ook de bevootrading 
van de vele pelgrims maakte van de kloosters 
grote broodproducenten. Dat blijkt onder 
meer uit het aantal graanmolens dat in het 
bezit was van de kloosters. Elk klooster was 
eigenaar van meerdere molens die verspreid 
waren over verschillende grote hoeven. 

Ontwikkelingen in de 20ste eeuw 
O p het platteland bakte men rond 1900 nog 
hoofdzakelijk thuis, in bakovens voor 1 5-25 
broden die met hout verwarmd werden. Het 
gasfornuis of het elekttisch fornuis bestond er 
in die tijd nog niet. Lang niet iedereen bezat 
een bakoven. Ze waren vooral in de grotere 
boerderijen te vinden. Het bakken gebeurde 
éénmaal per week. 

Wanneer men zelf geen bakoven had, kon 
men zijn brood laten bakken bij een buur of 
in een gemeenschappelijke bakoven. In de 

dorpen was er vaak zo een bakoven, die zich 
meestal op het dorpsplein bevond. Wanneer 
men zijn brood in een gemeenschappelijke 
oven of bij de bakker liet bakken, btacht men 
een eigendomsteken of een hetkenningsteken 
aan op het brood. Vaak gebeurde dat met 
behulp van een broodstempel die in het deeg 
gedrukt werd. 

Vanaf het begin van de 20ste eeuw voor gezin
nen ook kant en klare bakovens in metaal ver

ft rijk versierde etalage tir 

gelegenheid van het veertig 

jarig regeringsjubileum van 

koningin Wilhelmina 

waarmee Westveen in 1938 

de eerste prijs won in een 

winkelierswedstrijd. 
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De voorkant van de 

uitnodiging voor de opening 

van de nieuwe bakkerij 

of 7juni 1924. 

kocht. Deze eenvoudige metalen constructies 
waren enkel geschikt voor kleinschalige bak
sels van maximum 10 broden. De klandizie 
bestond dan ook uit middenklasse gezinnen 
uit de stedelijke agglomeraties. Volgens de 
reclame van de fabrikant kende dit type oven 
vooral succes omwille van de steeds toene
mende praktijk van het "broodvervalsen", 
waarbij de bakkers minderwaardige ingrediën
ten gebruikten of het gewicht vervalsten. 

Vanaf de negentiende eeuw kocht men in de 
steden doorgaans zijn brood bij een warme 
bakker die langzamerhand overging op het 
gebruik van een nieuwe techniek om de oven 
te verwarmen. Deze werd verhit door middel 
van hete lucht of water Het brood werd 
zodoende gebakken in een afzonderlijke ruim
te, los van de eigenlijke stookruimte. Dat 

6.WL9TVEEN 
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maakte het gebruik van steenkool - dat 
schadelijke gassen ontwikkelt en daarmee het 
brood oneetbaar zou maken - mogelijk. Daar
door kon er bovendien zonder onderbreking 
gebakken worden, wat een aanzienlijke tijds
besparing betekende. De productie ging 
omhoog, terwijl het brandstofverbruik daalde. 

Bakkers in Loenen 

Maar nu terug naar onze streek. Het is bekend 
dat in de periode dat Westveen een 'geheel 
nieuwe hete lucht oven, naar het nieuwste sys
teem' ging gebruiken, er in de omgeving vele 
bakkers waren die hun oven stookten met tak-
kenbossen. Bakker Kok te Vreeland stookte 
zijn oven met takkenbossen en turf dat werd 
aangevoerd uit Kortenhoef en per schuit door 
de Kortenhoefse sluis via de Oude Vecht naar 
Vreeland vervoerd werd. In de overtuin van de 
winkel - aan de Voorstraat - werd de brandstof 
dan gelost. Ook bakker De Kloet uit Vree
land, bakker Harwijne in Loenersloot, bak
kers Knaven, P. Post uit Loenen en G. Vermo-
len en G. van Roemburg, in de buurtschap 
Oud Over stookten hun ovens met takken
bossen. In de Gruttersttaat in Loenen ver
warmde bakker Leeflang zijn oven eveneens 
met takkenbossen, welke hoog opgestapeld 
lagen achter het toen nog bestaande gebouw 
van de R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph. 

Het is dan ook inderdaad het vermelden 
waard bij de opening in 1924 van de nieuwe 
bakkerij van westveen dat "een gehcc! nieuwe 
hete lucht oven, naar het nieuwste systeem is 
geplaatst". Een primeur voor de omgeving, 
deze technologische ontwikkeling! Westveen 
bakte niet alleen brood in zijn nieuwe oven, 
zoals blijkt uit het onderstaand aanbod dat 
vermeld staat op de uitnodiging voor de ope
ning: 

"Een groote sorteering Bonbons; uitsluitend 
van Ie klas Fitma's als; Ringers, van Houten, 
Gebr. Pel, Droste, de Jong, Verkade, enz., 
zoowel los, als in moderne luxe doozen. 

Banket- en Koeksoorten; zijn van Ie kwaliteit 
en uitsluitend uit de beste grondstoffen 
vervaardigd, als; Frou Frou, Bokkenpootjes, 
Marsepain-koekjes, Crèmekoekjes, Choco-
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koekjes met noot, Amandelmoppen, Vanille

sprits, enz. 

De bekende Niewersluische Juffertjes los en in 
luxe verpakking, geschikt voor cadeau. 

Op bestelling alle soorten Taarten, Gebakjes, 

enz. 

Het brood wordt met de meeste zorg bereid. 
Duitsche, Snijers, Bussen, Fluitjes, Cadetjes, 
Luxe broodjes, Krentenbollen, Geraspte 
broodjes enz. Dagelijks versch verkrijgbaar." 

hielp, nam op een gegeven moment de winkel 
en bakkerij van zijn vader over. In 1958 moest 
hij om gezondheidsredenen zijn werkzaamhe
den stoppen in de bakkerij en winkel in Nieu-
wersluis die door zijn vader in 1924 begonnen 
was. Vader, Gerbrand Westveen, is overleden 
in 1980 en moeder Aagje Verweij in 1982. 
De winkel werd verkocht en verbouwd tot 
woonpand. Als zodanig is het nog steeds in 
gebruik. 

Gertjan Verhage 

De Rijksstraatweg in 

Nieuiversluis, toen nog 

Dorpsstraat geheten. 

Bij het eerste zonnescherm 

bevindt zich de winkel met 

de erachter gelegen bakkerij 

van Westveen. 

(Coll.: WMooij) 

Prijzen 
Herhaaldelijk viel bakkerij Westveen in de 
prijzen bij diverse wedstrijden. In 1927 ont
ving hij met een kunsrwerk van brood bij de 
winkelweek een eerste prijs. In 1938 maakte 
bakkerij Westveen ter gelegenheid van de vie
ring van het 40-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina een prachtige etalage 
welke wederom de eerste prijs won. Ook de 
beschuit, zeer 'broos en fijn van smaak' werd 
meerdere malen bekroond. 
Jan Westveen, die aanvankelijk zijn vader 

BRONNEN: 

1. Geschiedenis van de broodbakoven, Museum voor 
de oudere technieken. Grimbergen, België. 

2. Archiefstukken en afbeeldingen verzameld door 
Willem Mooij, gemeentearchief Loenen en familie 
Westveen. 


