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irr Amersfoorb op 2 mei 1877 geboren Jotrannes Wilhelnnrs Welling was
getrcnrwd met E\tphernÍa Anttronia Bus, die jn Bussun aan de ï,andstraat werd

De

geboren op 21

April

1875.

Het echtpaar had zes z@ns. Ivlet de enige nog jJt leven zijnde zoon
Jotrannes VÍilhelnus had ik een interessart gesprek, eerst over zijn vader
en npeder en daarna over zijn leven jn het baldcersbedrijf* Als tweede
zoon l<\ÀrdÍl hij ter wereld in de naast de bakkerij gelegen woning aan de
Raadhuisstraat nr. 36
Met veel genoegen stelde hij vast da1c zí1n geboortehuis er nog steeds
staat, al heeft het een andere bestenruing gekregen. fhans is daar em

winkel in antiquit-eiten.

ik laten vertellen over zijn

vader dj.e de bakkerij aan de
Raadhuisstraat beheerde. Het was i-nteressant te horqr hoe crntrent, 1900
de roggebroden werden gernaakt. ïn die tijd hét rqgfksvoedsel maar dan wel
van een ui,tsteker'rde larraliteit. Een trog werd genrtd net esr rnrd rcgge
h/aaraal water en zout werden toegevoegd. Het lgreden was een zvla,ar en langdurig proces, z6 zwaar dat men diep rrcororer gelmger het rengsel stond te
kneden. Als het deeg stÍjf was werd het uit de trog gehaald sr op de werkbank gevornd tot roggebroden van ongeveer twee pond. Roggebrcden van zes
pond waren ge€n uitzondering. Het g#urde net de frand cÍndat daar geen
\rorÍxen voor aanwezig waren. Nadat de roggebroden in rnrdel $raren gevorndwerden zij strrk voor stuk in de zsnelen gedrukt. Dat had tot nut dat na het
bakken -en later het stcnren- de roggebroder gernakkelijk van elkaar gescheide:
konden r,nnrden. Pas dan werden zí7 jn de oven geplaatst,, hetgeen gebeurde
door rnicldel van em scbieter, waardcor de roggebrcden op de juiste plaats
"qeschoten" werden. tê oven werd geslotsr en de kíeren nret deeg dichtgesneerd. Het bakken nam 2\ vur in beslag, daarna werd het deeg van de
o'vsrdeur venuijderd en de deur geoperd- Over de rcggebroden werden net water
doordrenkte jutezakken gelegd en lege donkere doppen over de zakken gegooid.
lVaarqn zijn vader dit laatste deed wist de zosr zich niet meer te herj-meren.
De zoon hehr

@ die nnnj-er werden de roggebroden als het ware gestoord, het vocht werd
geleidelijk opgencnren tijdens eqr tiefst twaalf tmr durstd proces. Boeren
uit de ongeving lsilaÍren net door hen zelf geknede roggebroden naar de baldcerij.
Voor

luttele centen werden deze meegebakkor en gestocrnd.

VI.ORBROOD

turf

aan te steksr werd de cÍveÍr op ternperatuur gebracht.
Als alles was opgebrand werden de restanten venrijderd nret een aem een lange
stok bevestigde ó^reil. Van het jnrniddels geknede deeg werden stukken afger,vogen
van 400 en 800 gram elk, die eerst werden "oprgebold" qn later in npdel gebracht
te r,vorden. Over de lengrte van een ongeveer 1160 M. lange ptank werd rijsteneel
gestrooid. Daarop werden de or:bollen gelegd. Na het tíizen, wat ongeveer

ooor takkenbossen en

rnínuten duurde wq:den de oubollen tot broden gevormd van 400 en
scnrs tot g00 gram en op de vloer afgebakken. IUet een scheernesje werden
nrotiefjes aangehrracht. Dat de brroden slechts 400 gram vmgen was ondat in
dÍe tijd.'meer roggebrood werd gegeten. Voor zon- en feestdagen kocht men
we1 eens een groot wít brood. opr de plank w.erden de bnoden orn en crn gewikkeld in een 2à meter lange lap, de rest van de lap werd er overheen

twintig

tijd van "del<kleedjes" ujoctrern"
geplaatst. Deze was aan de ene zijde
Daarna werden de broden op een
dik ter:vrijl de andere kant dun afliep. In het midden van de di-kke kant was
een sleuf geÍnaakt. Door middel van een veer die aan de stok was bevestigd
gelegd. Zo sprak de bakker in d:ie

ret

à 12 tegelijk in

de orren r,,iorden geschcven. Dan
volgde het bakproces dat twintig mjnuten duurdeo l4et een natte stoffer
streek de bakker over de bnoden. Door deze trandeling kregen de brcden een
glans. Dicht bij de o\ren was een vat ingebor:vnl, Door op een trapje r-e staan
kon dit vat met water gernrld rtorden, zcfia,- afiljd warm water rrcorradig wàsr
Ook ltrxe brcodjes werden op bestelling gebakken, wat veet rrcorlcwam bij
bnriloften en begrafenissen. l4aar ook de betere stand wist de weg naar bakker
Weltjng te vjnden. Voor vier lu:<e broodjes betaalde nen tj.en centen.
konden de broden
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Ter:urijl in deze tijd veel danes deelnsnen aan het arbeidspnoces, gold dat in
1900 zeker ook voor de vrouwen van de bal<kers- I4et dien verstande dat aan
betafing niet werd gedacht, Het was vanzelfsprelcend dat. zij jn de zaak rnee
werkten. Zo stond rrevtlouw Welling dagefijks achter de tocnbank waar zí7 zonder
het te beseffen sociaal werk verrichtte door te luisteren naar de probleenpjes
die scnnuige klanten haar toevertrow,rden, Arlrpede kende het gez5n Welling niet,
rnaar dat er \ioor geroerkt nxrest urcrden, dat was zeker. In die jaren kreeg
mevrcuw Welling haar kinderen. Zo kon het gebeuren dat zij -hoogaaranger- nog
de klanten hielp. Als de baby zich aankondigde werd de baker, de irrniddels
oyerleden npvrouw Van Ttrienen, er snel bíjgetraald" Alle zes kjnderen zijn
ttruis geboren. I,laar ook jn de winkel gaat het leven verder. Dat betekende dat
de pas garorden npeder na acht á tien dagen weer achter de toonbank stond.

Na haar dn:kke werkzaantreden in de wÍr,rkel was er stanronds de 'oerzorging van
de kinderen. Dat het ingebouvde vat bij de oven warm water in rioorraad had

de jcarge npeder goed van pas" Maar ook het naaÍ- ei strijkrerk npest
gedaan r,rorden en zeker nj"et te vergeten de luien^as. Geen waszutcmaat, geen
centrifuge maar een houten tobbe.
Na het brood bakken, wat ín de nacht gebeurde, ging vader Welling srnrorgens
vrceg cm half zeven de wijk in. Zijn zoon wist tr"ierover nog eeÍI aard:Lge
herinnering. Zijn vader stond ercp het verse brood op tijd bij zijn k.lanten
te bezorgen. Dat had tot gerrclg dat hij. zonder het zetf te beseffen, als
"menselijke wekker" gezi.en víerd. Kwam bakker WeIIÍng aan de degr dan
betekende dat rreor menig huisvader het nsrlent crn naar het werk te gaan.
Door het zeer harde werken líep de zaak groed en werd aan uitbreiding
gedacht. Ivlaar dat was niet de enige reden qn te verhuizen. Het r,roongedeelte
aan de Raadhlisstraat rpcht dan wel goed bevallen, rnaar het cntbrak mevroulv
Welling aan daglicht. Mede cnr dj.e reden witde zij uit dat huis weg. Het gezJn
verhulsde ín 1922 naar de sint Jansraar nó. 13 (thans no. 12).
lcwam

JOHANNES WILTIEX.MUS \IERTIf,,T C'VER. Z

J.W. Welling werd geboren te Bussrm op 18 juni 1'908. Op de Broedersctpol
aan de Sjnt Vitusstraat volgde hij gedrrende zeven jaar zijn sctnolopleiding.
Daarna verliet hij de sctpol crn, als zoveel anderen, te gaan werken. Het was
de bedoeljng bij zijn vader in dienst te kcmen. l'Íaar op veertienjarige
leeftijd had híj zijn eerste betrekking bij baldcer Rigter op de Nieuwstraat
nr. 19. qÍdat zijn broer.in 1925 werd oplercepen crn zijn dienstpticht te
venrullen lsram híj toch bij zijn vader werken. @ 22 jrni 1936 trcuhde hij
riret de in Hilversun geboren Helena Maria van Breernen. Ook zij kwam r.lit het
bakkersruilieu. Na het burgerlijk hrwelijk vond de kerkelijke Snzegening
plaats. Per auto, merk CÍtroen, net als chauffeur de j.nrniddels werleden
Jan van der Geer van de fa B.E.T"O. (Bussunsche Eerste Taxi Ondernsning)
werd het bnridspaar naar de Heilig tlartkerk gereden.
llet een beginkapitaaltje, van door zijn vader geleend geld, nan hij de zaak
m 1943 o\y'er. Welling sr" trck zich tenrg en betnok een roning aan de orrerzijde van de winkel, Sint Janslaan nr. 38. Dat betekende nÍet dat hij op zijn
lzuwersr mstte. Met harE en ziel was h;ij bij de zaak bet::okksr en hielp net
veel genoegen. In die tijd was er ook aI crcnsurrentie, hetgeen betekende dat de

zijn tijd

Íxcest. Materj-alqr waren vetrcuderd en
dringend aan vernieuwing toe, De eerste verbouwing vond plaats in 1943.
Inrniddels werden jn het gezin de kinderen geboren \^taalr/an vj-er in de drei-gende
jaren: Lg37, 1938, 1939 en 1940, een zeer nroeifijke periode, In totaal werden
er acht kinderen geboren, keurig verdeeld, vier jongens el vier meisjes. AIs
de baby zich aarrl<ondigde werd het kraarnbed in de achterkamer geplaatst.
Juffrouw Kleinsrn, de verloskundige, was bij alle bevallingen aanwezj.g.
otr> rnijn vraag of er verbetering merkbaar vtras voor wat betreft de kraanÈrulp,
die zij kreeg en de hulp voor haar schoonnpeder destijds, antr,vrcordde nevrouw
Welling, ca-L zi1 kon rekenen op tien dagen kraanÈrulp, WeI npest zíj Líd zíjn
van het Wit4ele Knris en aan eer jaarlijkse cmtriJcutie voldosr. Ook deze
Jonge rrc'eder stond na 10 dagen weer haar klanten te helS:er. Bn sranrcnds waren
er drukke werkzaamheden jn haar gezin. Ook zij had profijt. van het $larltre
water uÍt het vat bij de oven, doch door het npnteren van een kraan kon het
vat nu autcnratisch vol lopen. Welisb/aar waste ook merrroun Wefijng nog jn
eqr houtsr tobbe maar beschikte later over een wasnachine. Een houten kuip
waarin een schoep was bevestigd- Bovendien was op de wasnach:i.ne een trandwringer gernonteerd. Het nerk van de wasnachi.ne was de rrVEOrr.
Tijdens de oorlogisjaren l<\^/dnen ook rrcor de bakkerij probfenen. Voora1 iÍr
1943 toen de kolen rrerden gerantsoereerd. Víat de broodbomen betreft wist
bakker Welling, door zonder betating bij baldcer Lirrdeboom te werken, aan
broodbonnen te kcrnen. Tennrijl in onze tijd dagelijks zeer veel brodsr over
de toonbank gaÉm, vond ik het bijzcnder te horen hoe merrrcutr Welling tijdens
de honge:r^iinter in 1945 gedurende 6ár uur per week de wjlkel open had. Dan
werden er gratis sreedjes brood uitgereikt...ÍlËrêï op was op... El zo lcwam
het diJ<,.rijls voor dat velen vengeefs jn de rij hadden staan wachten.
Mevrouvr Welling sr. orzerleecl irr 1943 op 23 april. Na de oorlog herstelde
de bakkerij zich langzaam rnaar zeker. De kinderen kregen waÈ neer voedsel en
groeiden gezond op. Doch jrr f963 ging de gezondheid van de heer lÍelling sr.
achtemit. Hij overleed op de feeftijd van 84 jaar. Am zijn wsrs te lllcgen
heergaan Ín zijn woning aan de Sint Janslaan 38 werd rrcldaan"
@ I october L967 trok het echtpaar WelUng zich terug uit de zaak.
De nis.rwe opvolger werd hr:n zoon Anthonius l,eonardus -43 jaar- sarngt net
nieur,tle eigenaar met

mee

zijn vrouw Rita Robat.
vertelden hoe danldcaar zí7 l^raren toen zij
onringd door tnrn kjnderen en 16 kleinkinderen hun 5O-jarig hunrcIijksfeest
hebben gevierd W 22 juni 1986.
In februari opende de huidige eígeraar een zaak aan de Spiegelstraat.
De heer e!'! mevrouw Wel.ling

ïna de Beer.
Na een
Na overleg

zjnvol leven waarbij naast zj-jn gezín de broodbakkeri_i

ret

voorcp stond, overleed op 7 maart 1988
de heer ,fohannes Wilhelm:s Wetling.
de familie is beslotefl zíJn levensverhaaf te publiceren,
waarrtoor mijn welgenreende dank. fna de Beér.

