Van Venten tot internet
Toen bakker Dries Gutter in 1960 naar Monnickendam kwam waren er maar liefst 7 bakkers,
terwijl Monnickendam “maar” 3000 inwoners telde. Supermarkten bestonden nog helemaal
niet, men ging naar de Bakker, slager en groenteman en als laatste bezocht je de kruidenier.
Ook werd er veel meer brood gegeten omdat het toen meer basisvoedsel was en de
lichamelijke arbeid nog veel zwaarder was. Ook het assortiment van de bakker is niet
vergelijkbaar met toen.
Wit of Bruinbrood, cadetten of puntjes en op mooie dagen een krentenbol. Dat was alles wat
er werd gemaakt. De smaak van nu is wel veranderd en let men meer op de gezondheid en
kiest dan voor volkorenbrood.
80 % van de omzet werd in die tijd “ge-vent” de bakker kwam met de bakfiets aan huis het
brood brengen en een heel klein gedeelte werd maar in de winkel gehaald. Als de vakantie tijd
aanbrak werd er een schema gemaakt en gingen de bakkers om beurten op vakantie zodat de
Monnickendammers evengoed brood hadden.
De bakker vroeger en nu?
• Vroeger was witbrood favoriet, dit werd beschouwd als een luxe nu is dat Waterlands
meergranenbrood.
• In 1960 verkocht men vier soorten brood nu zijn dat er tussen de 60 en 70 soorten.
• In de jaren zestig kostte een witbrood 40 cent nu kost een witbrood twee euro.
• In die jaren werd in de winkel op de Fluwelenburgwal op een dag 300 broden verkocht, nu
in alle winkels van Kees Gutter tezamen meer dan 3000 broden.
• Vroeger werd er bij het bakken van het brood gebruik gemaakt van briketten nu gaat dit op
gas, wat veel sneller gaat en beter te regelen is.
• Venten gebeurt niet meer, maar via internet bestellen en laten bezorgen is weer iets nieuws!
• Nu is het bijna ondenkbaar dat mensen hun eigen brood snijden, in die tijd heel gewoon.
• Oud brood ging toen naar de twee varkens in Holysloot en ook nu gaat het oude brood naar
een veeboer.
• Vroeger bestonden er geen rollators en waren ouderen afhankelijk van de venters maar nu
kunnen zij zelf met de rollator naar de winkel om daar hun boodschappen te kopen.
Moderne tijd heeft ook zo zijn voordelen. Internet en rollators hebben de plaats ingenomen
van de venters, maar sommige dingen blijven hetzelfde!

