
 

 

Ode aan de bakkersvrouw 

 

Ik kregen het pas laat in de gaten. Onbewust weet ik het al langer. We moeten het in het leven 

hebben van de bakkersvrouwen. Ze zijn de middelpuntzoekende kracht van ons bestaan.  

 

Mijn eerste bakkersvrouw in Eindhoven was die op de kleine Berg. Haar drie dochters groeide op in 

de zaak. Ze scharrelden in looprekjes rond de toonbank en door de aangrenzende bakkerij. Toen 

zijn mooie bakkersmeiden waren en ikzelf moeder van een baby die in- nog doorsliep, kwam zij 

met de gouden tip: “Gewoon een pap fles erin, ok al zegt het consultatiebureau van nie.”  Eindelijk 

sliepenr baby en ouders tot ze uitgerust waren.  

 

Mijn volgende bakkersvrouw was die in de Rivierstraat. Een bakkerijtje met luxe lekkernijen zoals 

de Schrijversbuurt die graag eet. Zij van de bakker zingt bij de revue… kan het nog heerlijker; een 

zingende bakkersvrouw! Mijn vertrek uit die buurt deed me pijn, afscheid van buurtgenoten en van 

het mooie oude wijkje. Hoe fijn als ik haar weer eens tegenkom, en we elkaar vragen: hoe is het met 

de kinderen, met de revue?  

 

Van de Schrijversbuurt naar de Achtse Barrier, oftewel emigratie naar het Siberië van Eindhoven. 

Geen Eindhovenaar te bekennen. Een slaapstad. Er wonen alleen witte mensen, zelfde werksters 

zijn er wit. Een autochtonen-importwijk waar iedere bezoeker zonder GPS gedoemd is tot eindeloos 

dwalen. Criminaliteit gedijt erg goed. Op het Biarritzplein worden de meeste fietsen gestolen van 

heel Nederland. Auto’s gaan er in de hens of worden er gestolen gedumpt. Hangjongeren steken 

lawinepijlen af uit dodelijke verveling. Het speeltuintje ligt in een zandput die bij regen volloopt en 

onbereikbaar wordt.  

 

Er is één lichtpuntje: de bakkersvrouw op de Ardèchelaan. Zij ziet ons: de anonieme van de Achtse 

Barrier. Zij laat ouderen rusten op een bankje naast de taartvitrine, geeft kleintjes snoep, ze 

adviseert, informeert en begrijpt alles. Dat het druk is met drie kinderen alleen. Dat een geliefde in 

Frankrijk te ver is nu. Dat je dan beter gewoon vrienden kunnen zijn.  

 

Die Franse geliefde heeft het goed bekeken. Hij nam na mij een bakkersvrouw! Zijn favoriete, van 

om de hoek. Het is haar eigen zaakje, ze werkt keihard om het hoofd boven water te houden. Zij is 

moslima. Hij naturist en Sarkozy-stemmer, in Frankrijk kan dat samen gaan. Zijn ideeën over 

moslims waren niet zo genuanceerd. Maar bij haar bracht hij de hyacintjes die hij van mij gekregen 

had, toen hij voor zijn werk op reis moest. Twee maanden later stonden ze er nog, dor en bruin, een 

teder geschenk. Toen ik vorig jaar hoorden dat hij een relatie meer met haar had gekregen, was ik 

blij. Hij vertelde mijn bevlogen hoeveel verschillende soorten moslims en interpretaties van de 

islam er wel niet waren, waaronder heel veel die wij gematigd noemen. En zij, zij ging met hem 

naturalistisch kamperen. Ware en wederzijdse integratie.  

 

Bakkersvrouwen zijn geweldig. Bakkersvrouwen zijn het cement van de samenleving. Eert uw 

bakkersvrouw! Of het nou in de Kruisstraat is, op het Gerardusplein of in hartje Strijp.  


