11_DE WERKWEEK VAN SJAAK BRASSER
Aantal minuten
4
Aantal sprekers:
2
Taal:
Nederlands
SP1:

Laatste vraag, Sjaak. Kun je omschrijven hoe een werkweek, werkdag, eruitziet op
Brasser’s molen?

SP2:

Dat is heel divers, maar ja, ik zit toch wel het overgrote deel van mijn tijd in de
productie, zowel in de maalderij als op de molen dan als er wind is. En een kwart
ongeveer in het logistieke gebeuren. We hebben zelf ook een vrachtwagen, daar rijd ik
ook vaak mee. Ik heb iemand hier op het dorp die wel eens voor me rijdt. Vrijdags is
altijd onze vaste rijddag naar molenklanten in de Randstad en verder soms ook nog
wel. En ja, voor de rest ook een stukje administratie in de ledige uurtjes.
De verkoop in de winkel bemoei ik me zelf niet zo veel mee, dat doet mijn broer. En
ja, daar hebben we ook iemand voor in loondienst. Dus het is hoofdzakelijk productie.
Malen, mixen maken. We maken wel een vijfentwintig, dertig soorten verschillende
cakemixen en plaatkoek en broodmixen natuurlijk ook heel veel. Heel veel ook voor
de broodmachine met gist en zout compleet, dat de mensen het zo… Ja, we hebben
sinds een jaar of zes ook een verpakkingsmachine, daar werk je wel eens mee. Het is
hoofdzakelijk productie.

SP1:

Ja.

SP2:

Maar ja, toch probeer ik ook het onderhoud, net als wat ik daarnet ook al aangaf,
stenen, stenen scherpen proberen we toch ook zelf een beetje te doen. ik vind dat dat
ook bij je vak hoort, dat dat ook specifiek iets is wat je zelf, als het enigszins mogelijk
is, moet doen. Dus..

SP1:

Een drukke dag.

SP2:

Ja, de dagen zijn.. weken zijn altijd gevuld. Dus..

SP1:

Zes dagen in de week.

SP2:

Maar dat is.. ja, met alle kleine zelfstandigen zo. Dat als je een bakkerij hebt natuurlijk,
ja, van vrijdag op zaterdag kun je je sociale leven wel vergeten, zeker die kleinere
bedrijven, want die moeten gewoon er zijn dan. Een bakker kan op vrijdagavond niet
zo makkelijk naar een feestje, of naar een bruiloft, of wat dan ook. Dat is dan de keuze
die je maakt. En de ene is daar makkelijker in om dat af te bakenen dan de ander. Maar
ik ben altijd al vlug genegen om ‘ja’ te zeggen als ze met voorstellen komen, of
aanvragen. Ik heb natuurlijk in de beginjaren, ja, was de soep ook niet zo dik, en met
mijn pa er toch wel behoorlijk aan moeten trekken en op moeten bouwen tot wat het
nu is. Dus ik heb ook wel eens mindere jaren meegemaakt, en hij ook. Dus ja, dan ben
je altijd vlug genegen om weer erin te stappen. Maar voor jezelf is dat ook niet altijd
zo verstandig, want er is nog meer als werken alleen in het leven.

SP1:

Ja. Hartelijk bedankt voor het gesprek, Sjaak Brasser.

SP2:

Graag gedaan.
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SP1:

Dank je wel.

SP2:

Ik hoop dat De Hollandsche Molen er wat aan heeft.
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