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Van Bakker Conijn naar Corda Banket,  1916-2016 
Greet Schilder-Conijn

Tijdens een interview voor het Noordhollands Dagblad 

in 2010 over familiebedrijven kwam de vraag naar 

voren wanneer de bakkerij van Conijn nu eigenlijk 

was opgericht. Gedegen onderzoek door Greet 

Schilder-Conijn leerde dat dat was op 2 mei 1916, 

de huwelijksdag van Jan Conijn en Anna Braas. Ver-

der onderzoek door de familie Conijn, maar ook 

vanuit de Historische Stichting De Cromme Leeck 

en van wettelijke stukken en vergunningaanvragen, 

leverde uiteindelijk een prachtig boekwerk op met 

als titel: Van Bakker Conijn naar Corda Banket. 

De redactie van ons jaarboek vindt dit boek der-

mate de moeite waard dat zij de familie Schil-

der-Conijn gevraagd heeft  het  over te mogen 

nemen. Het verschijnt hieronder in een enigszins 

ingekorte versie.

De eerste generatie

Dit verhaal begint in het voorjaar van 1916 op het 

moment dat Jacob Conijn, wonende in Berkhout, een 

advertentie las in de krant. 

Bij een openbare veiling werd een bakkerij aan de Wij-

zend in Nibbixwoud aangeboden naar aanleiding van 

de treurige gebeurtenissen rond Cornelis Beerepoot. 

Jacob attendeerde zijn zoon Jan hierop en die was met-

een enthousiast. Zo kocht Conijn de bakkerij voor zijn 

zoon Jan en diens aanstaande vrouw Anna Braas, ook 

uit Berkhout, voor een prijs van ƒ 2.570,-.

Jan en Anna leerden het métier bij bakker Braas in Uit-

geest. Jan werkte daar in de bakkerij en Anna assisteer-

de in de onderneming van haar oom en tante. Voordat 

Jan Conijn in Uitgeest aan de slag ging, was hij actief bij 

bakker Simon Vlaar aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. 

In die tijd waren er vier bakkers in het dorp. Tussen 

hen bestond een collegiale wijkverdeling. Johannes  

Conijn en Anna Braas trouwden op 2 mei 1916. 

Nog diezelfde dag betrokken zij de bakkerij aan de 

Wijzend. Ze leegden hun portemonnees boven de 

keukenrafel en kwamen samen tot ƒ 8,50. Ze hadden 

Jacob Conijn en Antonia Windt, ouders 
van Jan Conijn in Berkhout. Jan Conijn en Anna Braas hebben elkaar in Uitgeest leren kennen.

1916: 5 januari in de Nieuwe Courant.
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het bedrijf nooit kunnen beginnen zonder de hulp van 

vader Conijn. Bovendien was de bakkerij verlopen: 

toen ze eraan begonnen waren er nog maar elf klanten. 

Hierdoor was het niet eens noodzakelijk om alle dagen 

te bakken. Aan zijn allereerste klant verkocht Jan een 

brood en een rol beschuit. Hij was een van de eersten 

in zijn omgeving bij wie je een pondje allerhande kon 

kopen. Deze variatie aan heerlijke koekjes kon je gerust 

zijn specialiteit noemen. 

Na verloop van tijd begon de bakkerij steeds beter te 

lopen. Jan Conijn bleek een vakman. Hij leverde altijd 

vers brood en goede service. Zijn klanten waren vol lof 

over hem en mond-tot-mondreclame deed de rest. De 

klantenkring  groeide gestaag.

Achtervolgd door pech

Op de openbare veiling kocht vader Conijn de bakkerij 

die van Cornelis Beerepoot was geweest. Die had er 

geen geluk mee gehad. In 1914 brandde de bakkerij af, 

toen nog gevestigd in een boerderij. Op dezelfde plek 

verrees een nieuwe bakkerszaak. Antoon, het zoontje 

van Cornelis, legde daarvoor op 1 april 1914 de eerste 

steen. De vrouw van Cornelis stierf op 27 december 

1914 aan tbc. Een buurmeisje hielp Cornelis met de 

bakkerij, de huishouding en de verzorging van Antoon. 

Hoewel er genoeg bedsteden waren, raakte het buur-

meisje toch in verwachting, wat in die tijd een grote 

schande was. Cornelis wilde wel met haar trouwen, 

maar dit was tegen de wil van zowel de vader van het 

meisje als de pastoor. De affaire bleek dodelijk voor de 

klandizie van de zaak. Beerepoot werd weggepest uit 

het dorp. 

Bakker Conijn en bakker Braas

Jan Conijn en Anna Braas kregen twaalf kinderen: Jaap, 

Gert, Antonia, Jan, Annie, Niek, Gré, Alie, Albert, Nel, 

Jopie en Theo. Toen er drie kinderen waren, namen ze 

hun neefje Gert Braas uit Uitgeest op als pleegkind in 

hun gezin. Gert was tien jaar oud en had zijn vader en 

moeder verloren.  Zijn broer Jan ging naar een oom 

en tante in Berkhout en kwam af en toe helpen in de 

bakkerij in Nibbixwoud. Gert begon later een bakkerij 

in Obdam, die nu nog steeds bekend is onder de naam 

van Bakkerij Braas. Zijn broer Jan begon later een bak-

kerij in Berkhout. 

Ondertrouwkaart van Jan en Anna, 2 mei 1916.

1915: Cor Beerepoot met zoon Antoon in zijn nieuwe woning. Tekening voor de aanvraag van de bouwvergunning van Cor Beerepoot.
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Venten

Doordat de zaken steeds beter gingen moest er een 

hondenkar komen voor het venten. Dat ging in het 

begin prima, maar op een dag gingen 

de broers Jan en Gert Braas venten 

met de hondenkar. De regel was dat 

er altijd iemand op de bok zat en dat 

de ander ernaast bleef lopen voor 

het geval de hond eigen plannen had. 

Maar toen de jongens uit het zicht 

van de bakkerij waren gingen ze  sa-

men op de bok zitten. De hond zag 

een kat lopen in een weiland en ging 

erachteraan met de kar en al. De kar 

vol brood belandde in een sloot.  De 

arme hond verdronk en het brood 

was onverkoopbaar. 

Eerste uitbreiding

De keuken op de Wijzend diende aanvankelijk als bak-

kerij. Toen het gezin groeide en de klantenkring zich 

alsmaar uitbreidde, paste dat niet meer. In 1925 werd 

er dan ook een nieuwe bakkerij aan het woonhuis ge-

bouwd. Iedereen hielp mee met de bouw, van groot tot 

klein.

Onder het nieuwe deel kwam een kelder waarin twee 

bakken gemetseld werden om eieren in te bewaren. De 

eieren kocht Jan in de zomer, omdat die dan goedkoop 

waren. Hij hield de eieren goed voor de winterperiode 

in water met een kalkmengsel. Dorpssmid Smal legde 

een tweede waterleiding aan die langs de oven liep, 

zodat de keuken ook warm water kreeg. Maar naar-

mate de oven afkoelde, daalde de temperatuur van het 

water in de keuken mee. In de loop van de jaren twin-

tig strekte de klantenkring zich uit  over Nibbixwoud, 

Wognum, Hauwert, Midwoud en Benningbroek. In alle 

dorpen werd gevent aan de deur. 

Opa Jaap

Ondanks de drukte met de bakkerij werd in 1938 

aan de achterkant van het woonhuis nog een kamer 

aangebouwd. Hier sleet  Jacob - vader van Jan en we-

duwnaar- zijn laatste jaren. Achteraf bleek de komst 

van ‘opa’ geen gelukkige greep. Alle twaalf kinderen 

moesten rustig zijn wanneer opa ’s middags zijn dutje 

deed en wanneer hij ’s avonds om negen uur zijn bed 

opzocht. Het verblijf van opa Jaap in de woning heeft 

niet zo lang geduurd. Hij overleed in 1940 op 81-jarige 

leeftijd. 

Middenstandsvereniging

De jaren dertig waren economisch gezien heel zwaar. 

De behoefte om zich te verenigen leefde daardoor sterk 

onder de middenstanders. In 1934 werd daarom de 

Broertjes Jan en Gert Braas uit Uitgeest. 

Jan Conijn (25 jaar oud) met zijn transportfiets.

1925: Uitvoerder is oudste broer Nicolaas 
Conijn uit Enkhuizen. Links achter de beton-
molen Jan Conijn met de bouwploeg en zijn 
vijf oudste kinderen.
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Rooms-Katholieke Georganiseerde  Middenstandsver-

eniging van Nibbixwoud opgericht als onderdeel van de 

KNOV (Katholieke Ondernemersvereniging). De kleine 

ondernemers konden nu samen de strijd aangaan tegen 

de oprukkende grootwinkelbedrijven en het grootka-

pitaal. Jan Conijn werd bij de oprichting meteen lid en 

tijdens de tweede vergadering boekte hij dan ook zijn 

eerste succes. Het ergerde hem al enige tijd dat ande-

re winkeliers ook beschuit verkochten.  Volgens hem 

hoorde dit thuis bij de bakker.  Besloten werd tijdens 

de vergadering dat de winkeliers wel beschuit mochten 

verkopen, maar die dan moesten inkopen bij bakker Jan 

Conijn. In het eerste jaar dat de middenstandsvereniging 

bestond, organiseerde het bestuur een gezamenlijke St. 

Nicolaasactie. Deze actie werd meteen een succes. De 

consumenten reageerden enthousiast en de actie bracht 

ƒ 24,96 op voor de middenstandsvereniging. Voor die 

jaren een heel aardig bedrag.

De Tweede Wereldoorlog 

Bonnen

De periode ’40-‘45 was voor iedereen een moeilijke 

tijd, ook voor Jan Conijn en zijn gezin. Alles was op de 

bon, dus extra bakken zat er al helemaal niet in. De 

bonnen moesten ingeleverd worden op het Distributie-

kantoor in Hoorn. Voorraden meel en suiker moest je 

opgeven. Maar voor grote gezinnen en voor onderdui-

kers leverden ze wel eens extra broden af zonder dat 

daar een bon tegenover stond, 

dus voorzichtigheid was ge-

boden. Als je creatief was, was 

er nog wel het een en ander 

mogelijk. De kinderen van Jan 

en Anna brachten het brood 

meestal weg en wisten wat 

afwijken van wat er op papier 

stond. De kinderen kregen ui-

teraard op het hart gedrukt om 

te zwijgen over deze zaken. 

Op woensdag 3 februari 1943 

veroordeelde de kantonrechter 

St. Nicolaaskrant 1934.

1940: Toestemming van burgemeester Wiering tot vervoeren van brood.

1941: 25-jarig huwelijksfeest van Jan en 
Anna. Achterste rij: Niek, Gert, Annie, Jaap, 
Antonia, Jan en Gré.  Voorste rij: Alie, vader 
Jan, Nel,Theo, Jopie, moeder Anna en Albert.
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in Hoorn de bakkers Cornelis Swart uit Wervershoof 

en Jan Conijn uit Nibbixwoud tot ƒ 25,- boete of 15 

dagen celstraf, omdat ze brood hadden verkocht waar 

onvoldoende droge stof in zat. Hiervoor bestonden 

wettelijke bepalingen. Maar grondstoffen waren schaars. 

Jan Conijn betaalde de boete. Het was onmogelijk om 

twee weken afwezig te zijn in de bakkerij. 

Zout en turf

Tijdens de oorlog had Jan een behoorlijke hoeveelheid 

zout op de kop getikt. Zout was schaars en uiteraard 

op de bon. Het was heel handig als ruilmiddel. Boeren 

konden het goed gebruiken om vlees van slachtvee 

mee te pekelen. Jan kreeg hier dan tarwe voor terug. 

Het zout gaf hem een voorsprong op andere bakkers. 

Volgens de vrouw van Jan boog de zolder door onder 

het gewicht van het zout.  

Daarnaast kocht hij een grote hoeveelheid turf, die 

hij gebruikte om de oven mee te stoken. Er was geen 

thermometer maar Jan voelde uitstekend aan wan-

neer de oven heet genoeg was. De turf was afkomstig 

uit Zuid-Holland. Turf is licht van gewicht en werd dus 

ook opgeslagen op de zolder. Tussen de turf verstopten 

ze ook nog de radio, want die was verboden door de 

Duitsers. Wanneer de radio aanstond en er kwamen 

mensen binnen, werd er meteen een licht aangezet. Dan 

moest de radio onmiddellijk uit. Naast turf werd er op 

hout gestookt. Tuinders in de buurt maakten honderden 

takkenbossen en langs de weg werden stiekem bomen 

gesnoeid en gekapt. In de achtertuin stond een hok voor 

het varken dat Jan hield. De meeste bakkers hadden een 

huisdier van deze omvang om alle brood- en gebaksres-

ten op te vreten. Als het varken groot genoeg was, werd 

hij geslacht en het vlees gepekeld. De hammen werden 

voor enige weken in de schoorsteen gehangen en ge-

rookt om ze goed te kunnen bewaren. 

Vreugde en verdriet 

Op 2 mei 1941 waren Jan en Anna 25 jaar getrouwd. 

Ondanks de oorlog besloten ze het feest door te la-

ten gaan. De zolder van de bakkerij werd ingericht als 

feestzaal. Ongeveer tachtig mensen kwamen naar de 

bruiloft. In verband met de spertijd (niemand mocht 

zich tussen 19.00 uur en 04.00 uur op straat laten zien) 

waren alle gasten voor 19.00 uur aanwezig. Het feest 

ging door tot zeven uur de volgende ochtend. 

Een tweede zilveren huwelijksfeest in de oorlogsjaren 

liep minder goed af. Dirk Braas en zijn vrouw, die in 

De Goorn woonden, waren op 7 mei 1944 25 jaar ge-

trouwd. Dirk was een broer van Anna en de oom van 

Gert en Jan Braas. Het feest was in café Bontje in De 

Goorn. Rond 00.00 uur klom Jan Braas op het podium 

om op het bruidspaar te toosten en op de muzikant 

die op de nieuwe dag jarig was. Op het moment dat hij 

om stilte vroeg bonsden leden van de Sicherheitspoli-

zei op deuren en ramen.  Het was de Duitsers te doen 

om onderduikers. Terwijl zij de papieren van de aanwe-

zigen controleerden, slaagde caféhouder Bontje erin 

om verscheidene jongens zonder papieren onder het 

toneel te laten verdwijnen. Uiteindelijk  werden twee 

jongens zonder persoonsbewijs betrapt. Dit waren Jan 

Conijn en Jaap Oudejans. Jan had nog geprobeerd zich 

onder de rokken van vrouwelijke gasten te verstoppen. 

Jan werkte bij zijn vader in Nibbixwoud, maar zat on-

dergedoken bij familie. Jaap Oudejans kwam uit Edam 

en was onderduiker bij het bruidspaar. 

1949: Jan begon met ijs maken en verkopen. Jan en zijn vrouw 
Anna Braas op het bankje waar veel  mensen hun ijsje aten. 

December 1945, de slimme bakker.

3 juli 1945: Misschien mede door het bidden van zijn moeder is Jan toch teruggekomen.
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De twee werden meegenomen en de gasten bleven 

verslagen achter. Het feest was bedorven, maar vanwe-

ge  de spertijd moesten de gasten nog uren in het café 

blijven. In die bange uren had niemand nog zin om te 

eten of te drinken. Voor de twee jongens baden ze nog 

wel een rozenhoedje. 

Van Jaap Oudejans is nooit meer iets vernomen. Veel 

later werd bekend dat hij is gestorven in concentratie-

kamp Neuengamme onder de rook van Hamburg. Met 

Jan liep het beter af. Hij kwam in Oostenrijk terecht, 

waar hij het niet slecht heeft gehad.  Moeder Anna bad 

na de oorlog een maand lang voor zijn terugkeer. Dat 

had succes, want Jan keerde in redelijke gezondheid 

terug in Nibbixwoud. Dat Jan in Oostenrijk belandde 

dankte hij aan ene Cornelisse, onderduiker bij de fami-

lie Conijn. Een kennis van hem zat bij het verzet en die 

zorgde ervoor dat Jan met een politieman op de trein 

naar Oostenrijk werd gezet. Jan werkte uiteindelijk in 

een bloemenzaak in Wenen. 

Na de oorlog

De oorlog was voorbij, maar dat betekende niet dat 

de schaarste aan producten meteen over was. Daarom 

plaatste Jan Conijn voor de naderende feestdagen in 

december van 1945 een advertentie in de krant. Hij 

wilde namelijk appelbollen, roombroodjes, gevulde 

koekjes, gebakjes, amandelkoeken, banket en eierkoe-

ken gaan bakken. Omdat hij de ingrediënten niet had, 

moest de klant daar zelf voor zorgen. Bij inlevering van 

bijvoorbeeld 10 appels, 150 gram boter en 50 gram 

suiker maakte hij voor die klant tien appelbollen. Een 

creatieve oplossing om toch iets te verdienen. 

Assortiment

Het assortiment in de bakkerij werd na de oorlog 

behoorlijk uitgebreid. De variatie aan chocolaatjes en 

koekjes nam toe. Jan was heel goed in het schrijven 

met een kornetje (hoornvormig spuitje). Op een abra-

ham schreef hij de volgende tekst:

Nu telt Gij vijf maal tien

En heeft U Abraham gezien

Hier is hij dan op bezoek

In  de gedaante van een koek.

In 1949 startte Jan Conijn met het bereiden en ver-

kopen van consumptie-ijs. Vanaf de start was de be-

langstelling hiervoor groot, vooral van de jeugd. Cor 

Appelman, voorzitter van de middenstandsvereniging, 

verrichtte de opening van de verkoop. Medewerkers 

en familieleden trakteerden alle belangstellenden op 

een koele versnapering. In hetzelfde jaar was er een 

picknickdag van het Jeugdgilde van Nibbixwoud op het 

land van Jac. Ruijter in Hauwert. Het hoogtepunt was ’s 

middags om 15.00 uur: bakker Conijn kwam langs met 

zijn befaamde schepijs. 

De tweede generatie

Jacobus (Jaap) Conijn trouwde op 8 januari 1947 met 

Guurtje Verlaat. Zij kregen zeven kinderen: Jan, Greet, 

Ans, Aad, Henny, José en Eddy. Jaap nam de bakkerij en 

winkel over van Jan Harm van Dam aan het Oosteinde 

in Wognum. Van zijn vader kreeg hij de Wognumse klan-

ten erbij. Na twee jaar stopte Jaap met het bakken in 

Wognum en ging weer bakken in Nibbixwoud. Daar was 

de oven toch al opgestookt, dus dat bespaarde veel geld. 

De winkel en de ventwijk bleven gewoon bestaan. 

1955: Jaap en Guurtje op het ‘ijsbankje’ voor hun huis aan de Oosteinder-
weg in Wognum.

1949: Examenopdracht voor de ijsbereider.
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Piet Haakman uit Nibbixwoud bij de bakkerskar. 

In Wognum waren maar liefst acht bakkers. Jaap had zijn 

winkel op het Oosteinde. Dit betekende niet dat ieder-

een op het Oosteinde tot zijn clientèle behoorde. Bakker 

Pauw, ook op het Oosteinde, had daar ook zijn klanten 

net als bakker Jacob van de Berg op de Raadhuisstraat. 

Daarbij speelde het geloof een belangrijke rol. Jaap Conijn 

en zijn gezin waren katholiek. Met kocht het liefst bij de 

eigen geloofsgenoten. In Nibbixwoud en ook in Wognum 

woonden overigens meer katholieken dan protestanten. 

IJsbereider

Vanaf 1950 maakte Jaap ook zelf ijs aan het Oosteinde in 

Wognum.  Daar was ruimte beschikbaar omdat het brood 

in Nibbixwoud werd gebakken. Waar voorheen de bak-

kerij was, werd nu ijs bereid. Aan de gevel hing een bordje 

met de tekst: Consumptie-ijs. Het beroemde ‘ijsie-van-vijf’ 

werd een begrip in Wognum en Nibbixwoud. 

Medewerkers voor ijs en patat

Vanwege het maken van dit schepijs kwam er steeds 

meer werk. Daarom werd door Jaap Conijn een eerste 

medewerker in dienst genomen voor het broodventen: 

Piet Haakman. Hij reageerde op een advertentie voor 

een rooms-katholieke bakkersbediende.

Naast ijs ging Jaap ook patat maken voor de verkoop. 

Op zaterdagmiddag begon hij met de voorbereiding van 

de producten voor ijs en patat. Aad van der Heide werd 

gevraagd om te komen helpen met aardappels schillen. 

Hij gebruikte hiervoor een handschil-apparaatje, waarna 

de patat vorm kreeg met de hand-patatsnijder. Het voor-

bakken gebeurde thuis. Aad verdiende met zijn noeste 

arbeid één gulden per geschilde kist. Hij werd bijgestaan 

door Jan, Jaaps zoon. Toen Aad zestien was, mocht hij 

ook zelf ijs verkopen. Hij deed dat in een van ijsverkoper 

Doffer uit Hoorn gekochte ijscowagen.  Elke zondag 

duwden (!) ze de wagen naar de Buurt in Wognum. Bij 

1955: Conijn ijs- en patatwagen met broer Jan Conijn.

1958: Buurjongen Aad van der Heide hielp met venten en ijs 
verkopen.

mooi weer stuurde Jaap ook zijn zoon Jan eropuit om ijs 

te verkopen in de straten van Wognum.

In 1955 kocht Jaap een gemotoriseerde wagen voor 

de verkoop van patat en kroketten. Jan, broer van Jaap, 

verkocht vanuit die wagen patat en kroketten aan de 

warme kant, Aad van der Heide slaatjes en ijs aan de 

koude kant. 

Zaterdag en zondag

Zaterdag was voor de kinderen van Jaap zowel school- 

als werkdag. Eerst tot twaalf uur naar school. Daarna 

aardappels schillen en pitten voor patat en de slaatjes 

die er in het weekend doorheen gingen. Een slaatje 

bestond uit een blaadje sla met daarop een zelfgemaak-
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te salade, ei, augurk en verdunde mayonaise en voor de 

mooie kleur wat ketchup. Het werd geserveerd op een 

kartonnetje. Daarop stond ‘Eet Smakelijk’ , maar dat zag 

men pas wanneer het slaatje opgegeten was. 

De oudste dochters Greet en Ans maakten ieder week-

end veel slaatjes.  Voor elk slaatje verdienden ze samen 

één cent. Er werden zoveel slaatjes gemaakt dat ze er 

overgebleven, kregen ze dat op maandag voorgeschoteld 

als maaltijd. Van overgebleven brood van zaterdag werd 

maandag verloren brood oftewel wentelteefjes gemaakt. 

Overdracht van de zaak

Jan Conijn was een man die veel kwaliteiten in zich ver-

enigde. Maar ook deze vakman moest een keer stop-

pen. In 1960 droeg hij de zaak over aan zijn drie zoons 

Jaap, Niek en Theo. De samenwerking tussen de drie 

verliep niet helemaal naar wens, waardoor Nic al snel 

uit de zaak stapte. Jaap, de oudste, en Theo, de jongste 

zoon, vertegenwoordigden samen de vaardigheden die 

vader Jan in zijn eentje bezat. Jan bleef helpen in het 

bedrijf totdat hij in 1962 op 71-jarige leeftijd overleed. 

Theo trouwde met Cock (Cornelia) Smit op 2 mei 1962 in 

Nibbixwoud. Zij gingen wonen in het woonhuis bij de bak-

kerij. Zij kregen drie kinderen: Gert-Jan, Esther en Barbara.

Van de twee broers was Jaap de vakman in het bakkers-

vak. Hij leerde graag, haalde veel vakdiploma’s en ver-

slond de vakbladen. Het was de man die fraaie creaties 

vervaardigde voor tentoonstellingen. Hij ontwikkelde 

ook nieuwe producten. Bij een theelichtje met een pot 

was de automatiseerder en de bouwer van de twee. Hij 

zag altijd mogelijkheden om de productie te verbeteren 

of te versnellen. Soms leek het meer improviseren, maar 

zijn innovaties werkten meestal wel. Hij was de organisa-

tor van de twee en zakenman pur sang. 

Ouk Visser

Wognum en Nibbixwoud werden samen één bedrijf. In 

de bakkerij bakten ze naast brood ook cake, taart en 

later koek. Dat bleek een goede zet. Het was een tur-

bulente periode waarin de focus steeds meer op koek 

kwam te liggen. 

In 1964 kwam Ouk Visser werken voor de gebroeders. 

Als buitenstaander bracht hij het bedrijf in een stroom-

versnelling. Hoe was dit mogelijk? Voor hem was in 

het bedrijf eigenlijk geen plek. Jaap en Theo droegen 

hem op eerst handel te zoeken. Dat deed hij door met 

appeltaartjes en cake de zelfbedieningswinkels langs 

te kust af te gaan. Dit sloeg enorm aan, vooral toeris-

ten namen gretig af. Zo kwam er meer productie en 

konden er dagelijks meer uren in de bakkerij gemaakt 

worden. In de familie werd rondgekeken wie er be-

schikbaar was om in de bakkerij te komen meewerken. 

Jan en Greet, de twee oudste kinderen van Jaap, en Jan, 

de oudste zoon van Gert, werden erbij gehaald.  Zo 

ontstond het eerste personeelsbestand. 

Van ambacht naar industrie

De verkoop groeide. Theo begreep al snel dat je met 

industriële producten meer geld kon verdienen dan 

met ambachtelijk brood en banket. Grossier in koek 

Jan Bart vroeg of Conijn voor hem kano’s en rondo’s 

kon maken. Hiervoor werden verschillende productie-

machines aangeschaft. Een wals voor de plakjes deeg en 

een spuit voor de spijs. Ook het inpakken van de koek 

was arbeidsintensief. Theo, die zich steeds bezighield 

met verbetering en automatisering, wist door zijn con-

tacten steeds weer machines aan te passen om de pro-

ductie te versnellen en de aantallen te verhogen. Mede 

hierdoor werd de bezetting van de oven steeds groter. 

Een oplossing voor de broodomzet werd gevonden in 

een deal met broodfabriek VOHEKO in januari 1966. 

1965: De laatste serie slaatjes, want Jaap ging stoppen met dit 
werk in het weekend.

1961: Nadat Jan Conijn gestopt was, maakte hij nog wel de ban-
ketletters.
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Door deze ontwikkelingen zetten Jaap 

en Theo weer een stap naar een meer 

industriële bakkerij. In 1966 werd Bertus 

Schilder door de gebroeders Conijn ge-

vraagd om bij hen te komen werken. Zijn 

ouders waren eigenaar van café De Sport 

in Nibbixwoud. Vele jaren heeft Bertus 

zijn horeca-arbeid op de kermissen in 

West-Friesland verenigd met het werken in 

de bakkerij van de gebroeders Conijn.

Einde van bakkerij Conijn in Nib-

bixwoud

De capaciteit van de bakkerij was al snel 

te gering om aan de vraag te kunnen 

voldoen. In november 1966 kochten de 

ondernemende broers de Hoornsche 

Broodfabriek op de Gedempte Appelha-

ven. Hiermee kwam er een eind aan de 

activiteiten van Conijn in Nibbixwoud. 

Ook de winkel in Wognum werd gesloten, dus ook de 

verkoop stopte.

Omdat er in Hoorn al een bakker Conijn opereerde, 

moest er een andere naam worden gekozen. De keuze: 

Banketfabriek Corda. Waarom? Cor is de eerste letter-

greep van Cornelia, de echtgenote van Theo. Da is de 

laatste lettergreep van Geertruida, de echtgenote van Jaap.

HBF in Hoorn

De Hoornsche Broodfabriek werd overgenomen 

van bakker Cor Pater uit Avenhorn, die zijn brood-

productie had verplaatst naar een nieuwe bakkerij in 

Avenhorn. De bakkerij in Hoorn was veel groter dan 

die in Nibbixwoud. Er stonden twee wagenovens met 

in elk daarvan plaats voor twee karren met twintig 

platen koek erop. De ovens waren aangesloten op een 

schoorsteen van 25 meter hoog. Een aantal machines 

werd uit Nibbixwoud meegenomen. Van HBF werden 

enkele medewerkers overgenomen. Dit gevoegd bij een 

grotere bakcapaciteit leverde een hogere productie op. 

Handelaar Jan Bart nam steeds meer koek af totdat hij 

door zijn luxe levenswijze de geleverde koek niet meer 

Kasboek 1966: werd wekelijks door Jaap bijgehouden.

Met deze medewerkers werd in Hoorn gestart: Theo Conijn, Ouk Visser, Greet Conijn, 
Bertus Schilder, Ria Zwarekant, Harrie Konijn, Gerrit Padberg en Cor Besseling.
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betaalde en failliet ging. Een drama voor de gebroeders 

en een onbetaalde rekening van ƒ 30.000,-.

Gelukkig was er wel een andere koekhandelaar, Jan Smit 

uit Alkmaar, die de verkoop op zich nam. Mede dankzij de 

bank en de meelleverancier Wessanen kon bakkerij Corda 

de productie voortzetten. Er werd hard gewekt en geïn-

vesteerd. Eerst een nieuwe tunneloven die beter bakte 

en meer doorvoer had.  Daarbij kwam er samenwerking 

met bakkerij Kloet, ook uit Alkmaar. Nieuwe machines 

werden aangeschaft, gebruikte aangepast en geautomati-

seerd. Theo bedacht samen met Jaap de Ridder van ma-

chinefabriek De Ridder in Hoorn de eerste automatische 

amandellegger. Ondanks de toegenomen productie moest 

er ten gevolge van de steeds maar toenemende vraag 

uitgekeken worden naar een tweede bakkerij. 

Heerhugowaard 1973-1976

Van meelleverancier Wessanen hoorden de gebroeders 

Conijn dat broodfabriek West-Friesland in Heerhu-

gowaard te koop stond. Er waren meer kapers op de 

kust, maar de directie van de meelfabriek vond een 

brood- en banketproducent heel interessant. Daarmee 

bleef hun meelleverantie immers behouden. De bak-

kerij aan de Nijverheidsstraat in Heerhugowaard werd 

gekocht. Hiermee konden Jaap en Theo de produc-

tie vergroten. Op de startdatum 1 april 1973 had de 

broodfabriek vier medewerkers in dienst die de ge-

broeders overnamen. Bertus Schilder werd bedrijfslei-

der in deze bakkerij. Die had een relatie gekregen met 

Greet Conijn, dochter van Jaap. Zij trouwden in 1971, 

ze kregen drie kinderen: Bert, Co en Trudy.

Banketfabriek Corda en Esbaco

Twee bakkerijen op verschillende locaties bleek op den 

duur niet ideaal. Bovendien ontstond door de groei van 

de banketfabriek Corda te veel verkeersdrukte in de 

binnenstad. De gemeente Hoorn bood grond aan op 

het nieuw aangelegde bedrijventerrein Hoorn 80.

In 1976 gingen de gebroeders over tot aankoop van 

een stuk grond. De bouw van het pand op Hoorn 80 

startte op 20 augustus 1976. De fabriek werd ingericht 

met een nieuwe productielijn. Op 6 mei 1977 was de 

Na enige opstartproblemen ging de productie weer 

voluit in de nieuwe fabriek waar alles onder één dak 

was samengevoegd. De omzet groeide en groeide 

zodat er in 1980 een nieuw magazijn aan de bakkerij 

werd gebouwd. 

Naast banketfabriek Corda startte Theo in 1981 een nieu-

we grondstoffenfabriek op de Anodeweg op Hoorn 80. Hij 

begon met het produceren van banketspijs na goed overleg 

met Driehoek Banket en Bakkerij v/d Maale uit Alkmaar. 

Deze bakkerijen gebruikten samen 1000 ton banketspijs, 

die ze van hem afnamen. Die hoeveelheid volstond om het 

zelf te gaan produceren en dan vooral ook voor de koek 

van Corda. Esbaco groeide uit tot een grote speler op de 

Nederlandse grondstoffenmarkt, mede omdat er produc-

ten als bakvaste jams en marsepein op de markt waren 

gebracht. 

Wegens gezondheidsproblemen verkocht Jaap in 1982 

zijn aandelen aan Theo, die dus de enige aandeelhouder 

werd. Theo’s hart lag steeds meer bij Esbaco. Bertus 

Schilder had de dagelijkse leiding over banketfabriek 

Corda. Hij en zijn vrouw Greet hadden wel de ambitie 

om met de fabriek verder te gaan en op 3 januari 1994 

namen zij banketfabriek Corda over. 

De derde generatie

Na de overname werd de naam gewijzigd van Banketfa-

briek Corda naar Corda Banket. Onder de leiding van 

Bertus en Greet brak een succesvolle periode aan. Ze 

geïnvesteerd in nieuwe machines en het afzetgebied 

werd vergroot. Naast groothandel De Driehoek lever-

den ze ook aan Vast Banket en voor de export naar 

Engeland en Ierland. 

Naast leiding geven moest er ook meegewerkt worden. Jaap Conijn bij 
de vormmachine.

6 Mei 1977. Opening door Jaap Conijn.
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Dagelijks produceert Corda Banket in 2016 honderd-

duizenden koeken. De naam Corda Banket blijft ech-

ter relatief onbekend bij het grote publiek. De kano’s, 

rondo’s, carrés, appelkoeken en gevulde koeken ver-

schijnen namelijk als private label in de schappen van de 

supermarkten. De helft van de productie gaat naar het 

buitenland. 

Niet alleen werd de productie in deze tijd  vernieuwd, 

ook de administratie werd geautomatiseerd. Op de 

Handelsavondschool behaalde Greet in 1994 het mid-

denstandsdiploma. Met haar kennis ging ze bij Corda aan 

de slag. De verouderde computer met dito boekhoud-

programma voldeed niet meer. Er kwamen nieuwe com-

puters met moderne software voor in de plaats. Hierna 

is het hele productieproces in het systeem gezet. 

Overnametraject 

Vanaf 2003 spraken Bertus en Greet over een overna-

meproject. Bert en Co, de twee zoons, waren als kind 

al met hun vader naar de bakkerij gegaan. Bij Co zat 

het bakken er vanaf het begin in. Als kind kreeg hij een 

oventje van Sinterklaas waarmee hij kleine pannenkoe-

ken bakte. 

Bert heeft weliswaar ook in de bakkerij het nodige 

werk verricht, maar na de middelbare school ging hij 

een andere kant uit. Hij werd civiel ingenieur in de 

weg- en waterbouw. Het was dus al gauw duidelijk dat 

Co als vertegenwoordiger van de vierde generatie het 

roer zou overnemen. Het bedrijf trok hem.  

Na diverse vaktechnische opleidingen kwam hij in 1999 

bij het grote bedrijf Quality Bakers in Zwanenburg. 

Deze periode was weliswaar nuttig, maar hij leerde er 

te weinig over de operationele bedrijfsvoering. Daarom 

betrok vader Bertus hem bij Corda Banket. 

Jammer genoeg bleek Co een bloemallergie te hebben. 

Maar de techniek bracht uitkomst. Er bleek apparatuur 

te bestaan waarmee de lucht in de bakkerij kon wor-

den geïoniseerd waardoor stofdeeltjes aan elkaar gaan 

kleven en op de grond neerdalen. Ideaal voor Co en 

voor een aantal medewerkers. 

De vierde generatie

Nadat vader Bertus zijn zoon Co zeven jaar had voorbe-

van start. In 2006 had vader Bertus het stokje aan Co 

overgedragen wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering. 

Co heeft in alle disciplines meegedraaid. ‘Zijn leven draai-

de al om banket’, zegt hij zelf. En zijn hand is zichtbaar in 

de bedrijfsvoering. De huidige automatisering komt voor 

een groot deel uit zijn koker. Robotisering zorgt voor 

constante kwaliteit, een overzichtelijke bedrijfsvoering 

en verlaging van de loonkosten. 

Hofleverancier  

Tijdens de aanloop naar het honderdjarig bestaan heb-

ben Bertus, Greet en Co zich voortdurend afgevraagd 

of ze ‘het zouden halen’. Alsof het de beklimming van 

de Kilimanjaro betrof en ze halverwege waren. Al na 

een interview over familiebedrijven in 2010 hoopten 

zou worden. De titel ‘Koninklijk’ is voor bedrijven die 

landelijk van betekenis zijn. Corda behoort echter tot 

het midden- en kleinbedrijf. 

erekwestie, het is niet zo dat dan ook daadwerkelijk 

aan het Hof geleverd moet worden. Het betekent dat 

een bedrijf minstens honderd jaar bestaat, van regio-

reputatie is. Stuk voor stuk zaken om trots om te zijn 

als dat erkend wordt door de koning. 

Het doorlopen van de procedure en het verzamelen 

van de stukken voor deze aanvraag was een enorme 

klus, waarvoor alle lof toekomt aan Greet Schilder-Co-

nijn, aangezien zij dit op de haar kenmerkende professi-

onele wijze heeft gedaan.

1994: Bedrijfsovername door Bertus Schilder en Greet Schilder-Conijn. 1982: Co, 6 jaar, met zijn fornuisje.



26

De toekenning van het Recht tot het voeren van het 

Koninklijk Wapen met de  toevoeging ‘Bij Koninklij-

Hoorn werd ontvangen vlak voor de deadline van het 

drukken van het herdenkingsboek.

2006: Bertus geeft ‘het stokje’ door aan zoon Co.

Waarnemend burgemeester van Hoorn Yvonne van Mastrigt heeft de plaquette Hofleverancier overhandigd aan Co Schilder.

Het feest

Zodra eenmaal de datum van oprichting, 2 mei 1916,  

was vastgesteld, was duidelijk dat een eventuele her-

denking plaats zou moeten vinden op 2 mei 2016. En 

erbij was er een dubbele aanleiding voor een feest.  

Wat was hiervoor een betere plaats dan de bakkerij op 

Hoorn 80? De gasten, familie, vrienden, kennissen en 

medewerkers werden vanaf twee uur door directeur 

Co verwelkomd  tijdens het informele gedeelte.  Alle 

medewerkers ontvingen het herdenkingsboek en een 

er gelegenheid om het productieproces in de fabriek te 

volgen.

burgemeester van Hoorn Yvonne van Mastrigt over-

handigde met een gloedvolle speech het in een mooie 

Hierna werd het feest nog enige uren op gezellige wij-

ze voortgezet, waarna iedereen vertrok met het her-

denkingsboek en een trommeltje gevuld met heerlijke 

Corda-koek.   


