
Mijnheer Plukepen 
 
Mijnheer Plukepen werd hij genoemd.  
Ik vond dat eerst een vreemde naam voor een bakker. Plukepen, plukkepen, dat 
deed me meer denken aan iemand die aan een pen zit te plukken. 
Jos, de bakker, had het boven zijn bakkerswinkel geschreven in het frans:  
Plus que pain: Meer dan brood.  
Al was zijn achternaam  helemaal geen plukepen, - die kende niemand eigenlijk-  
Jos werd wel zo genoemd. Jos Plukepen, naar de tekst boven zijn winkel.  
Als je vroeg waarom staat daar nou: meer dan brood, lachte hij. 
Antwoord gaf hij nooit. Verzin dat zelf maar, zei hij. 
En dat deden de mensen: verzinnen wat het zou kunnen betekenen. 
De één zei: heel simpel: hij verkoopt niet alleen brood, maar ook gebakjes.  
Daarom staat er meer dan brood. 
Een ander: nee, meer dan brood betekent: meer dan gewoon brood.  
Zijn brood is  lekkerder dan dat van alle andere bakkers. 
Lekker was zijn brood, zo lekker, dat sommigen zeiden: volgens ons heeft hij het 
bakken in de hemel geleerd.    
Iedereen zei: het is leuk om bij hem in de winkel te komen.  
Er hangt een bijzondere sfeer en je mag altijd een stukje brood proeven.  
Ik wilde het wel eens meemaken en zien en ik wilde wel eens proeven.  
Als je gaat, ga dan vroeg, het kan er erg druk zijn, hadden anderen gezegd.  
 
Daar stond ik dan om 7 uur  in de morgen, voor de winkel.. 
Plus que pain, zag ik staan. 
Ik ging naar binnen. De bakker stond achter de toonbank, een beetje dikkig, wit 
schort voor. Hij verkocht zijn brood zelf en knikte tegen ieder die binnenkwam.  
Heel bijzonder vond ik het er niet. Is dit het nou waar al die mensen over praten?  
Ik stond te wachten. Toen ging de deur open. 
Iemand kwam gehaast en hijgend binnen. . 
Bakker Jos keek hem aan en vroeg: wat is er, Anton, wat hijg je?…. 
Mijn dochtertje, mijn dochtertje, ze is gevallen, ze ligt in het ziekenhuis. 
Ik ben zo geschrokken. Ik ben bang dat er wat met haar is. 
 
Bakker Jos pakte een brood en brak het en gaf iedereen in de winkel een stukje.  
Willen jullie nu even stil zijn. Eet het brood. En ik wil graag dat we zo lang als we eten 
denken aan het zieke dochtertje van Anton. 
Het werd stil in de winkel. De mensen aten het brood.  
Je hoorde niets. 
Ik voelde wel wat. Ik voelde de stilte. Heel diep van binnen. 
Het was net alsof…..  
Ik weet niet goed wat het was.  
Een vreemde rust was er in die eenvoudige bakkerswinkel.. 
Het was alsof we even dieper verbonden waren met elkaar en met dat dochtertje  
Even later stonden we weer buiten. Ik ook.  
Boven het winkelraam zag ik de tekst: Plus que pain. 
Toen ik verder liep drong het tot me door: als je zo samen brood eet, in de stilte,  
ontdek je dat brood meer dan brood kan zijn.  
Bakker Plukepen heeft mij dat geleerd. 
 



Een variatie op het verhaal Brood in je hand, Boukje Offringa uit de bundel  
Verhalen om nooit te vergeten 
Job de Bruijn  


