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Missie 

Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem wil de bezoeker kennis laten nemen van de veelzijdige 

cultuurhistorie van de bakkerij. Een aantrekkelijke presentatie van de collectie die het nationale 

karakter van het museum onderstreept, de vele activiteiten en de liefde voor het ambacht 

bieden de bezoeker een totaalconcept. Daarnaast wil het Bakkerijmuseum een bijdrage leveren 

aan het behoud van het cultureel erfgoed van het bakkerijwezen. Met de presentatie van de 

collectie in het museum wordt een algemeen overzicht geboden, ondersteund door informatie 

op hoofdlijnen. Het museum wil een informatiebron zijn voor bezoekers die verdere verdieping 

zoeken.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Een blik op de toekomst.  
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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. Zonder twijfel is dit wel 

het verslag over het meest bijzondere jaar in het bestaan van dit ervaringsmuseum. Beter is 

misschien wel om het een bizar jaar te noemen. Want dat was het Corona-jaar 2020.  

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. Voor de derde keer op rij werd het museum door 

de ANWB uitverkozen tot het beste uitje van de provincie Gelderland en stegen de 

bezoekersaantallen wederom gestaag. Ook werd een voortvarend begin gemaakt met het 

museumgeschikt maken van het eind 2019 aangekochte Daendelshuis. 

En toen kwam medio maart Corona. Met in het voorjaar de eerste Lock-down van het museum. 

Het werd stil, heel stil in en rond de verschillende panden aan de Kerkhofstraat te Hattem. Even 

was er verbijstering maar al snel werd van de nood een deugd gemaakt. Gezamenlijk en zeer 

voortvarend zijn vrijwilligers, vaste krachten, managementteam en directie aan de slag gegaan 

met klussen in en het opknappen van de panden.  Schilderen, schrobben en herinrichten. 

Werkzaamheden die al waren uitbesteed aan derden werden in eigen beheer uitgevoerd. De 

bakkers staken zelf de handen uit de mouwen waarbij de deegroller tijdelijk werd omgeruild 

voor een hamer. Om toch nog enige inkomsten te genereren kwam er een ‘Brood voor Behoud’ 

actie. Vers gebakken brood kopen om het cultureel erfgoed van de bakkerij in Hattem een 

toekomst te geven.  Dat sloeg aan bij de enorme schare fans van het museum.  

Door die inzet werd ook het Daendelshuis voortvarend omgetoverd tot  een juweeltje dat zijn 

weerga niet kent. Bezoekers konden in de zomerperiode, na de eerste Lock- down, kennis 

maken met de nieuwe poffertjessalon en genieten op het bijbehorende terras. Daar werden veel 

heerlijke porties poffertjes uitgeserveerd. Die gretig aftrek vonden. 

Maar de pret was van korte duur, snel na de zomer traden opnieuw  beperkende maatregelen 

in. De tweede Corona-golf werd een feit en spoedig volgde ook de tweede Lock-down. Ook nu 

werd  niet bij de pakken neergezeten. Een nieuwe megaklus diende zich aan. De verhuizing van 

het museumdepot.  Veel sjouwen, ordenen en indelen was noodzakelijk. Uiteindelijk leidde dit 

ertoe dat de gehele museumcollectie nu is ondergebracht in het Daendelshuis. Een locatie die 

voldoet aan eisen die gesteld worden bij het behoud en beheer van de collectie.  

Bij al deze werkzaamheden past slechts een reactie. Een dik compliment voor alle medewerkers 

die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. In één jaar is onder moeilijke en zeer uitdagende 

omstandigheden extreem veel werk verzet. Dat heeft geresulteerd in een situatie waar we 

gezamenlijk heel erg trots op mogen zijn. Het museum staat als een huis en heeft zich kranig 

door dit jaar gewerkt. Natuurlijk is het aantal bezoekers niet te vergelijken met de voorgaande 

jaren. Dat doet pijn. Want we missen de interactie en het enthousiasme van de bezoekers en 

de kinderen heel erg. Maar we zijn klaar voor de na Corona periode en hopen dat die rond de 

zomer van 2021 zal aanbreken. Wij zijn er klaar voor om de mensen weer met open armen te 

kunnen ontvangen.  

Namens het gehele bestuur van het Nederlands Bakkerijmuseum wil ik alle mensen heel hartelijk 

danken voor hun inspanningen en betrokkenheid.  

 

Wim Kannegieter 

Voorzitter bestuur Nederlands Bakkerijmuseum.  
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“Toen ik deze foto maakte, bijna twee 

jaar geleden, wist ik nog niet dat dit 

prachtige pand ooit bij het Nederlands 

Bakkerijmuseum Hattem zou gaan 

horen.  

Toen dit pand aangekocht werd in de 

herfst van 2019, mede dankzij een 

legaat, wist ik nog niet dat Corona ons 

hele leven een paar maanden later 

totaal op de kop zou zetten. 
Toen de overheid op twaalf maart de 

musea in Nederland op slot deed wist 

ik nog niet hoe zinvol we deze tijd 

eigenlijk zouden gaan gebruiken. 

Toen een aantal van onze 

werkzaamheden stil kwam te liggen 

wist ik nog niet hoe handig mijn 

collega’s waren in het doen van klussen 

in het Daendelshuis.  
Toen ik een partij oude Hongaarse 

klepbanken kocht in een koude 

Amsterdamse loods wist ik nog niet 

hoe sfeervol ze, na een likje rode verf, 

zouden staan in onze poffertjessalon.  

Toen we als extraatje bij de aankoop 

van het Daendelshuis ineens de 

beschikking kregen over een prachtig 

pleintje wist ik nog niet hoe belangrijk 

dit terras zou worden als extra ruimte 
in de anderhalvemetersamenleving. 

Toen we, nadat we bij de notaris de 

sleutels overhandigd hadden 

gekregen, door de lege kamer van ONS 

gebouw uit de zeventiende eeuw 

dwaalden wist ik nog niet hoeveel 

dromen er in verwezenlijkt zouden 

kunnen worden. 

Nu weet ik dat allemaal en de toekomst 
van het Nederlands Bakkerijmuseum 

Hattem is er weer een stukje mooier 

door geworden.” 

 
 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. Het museum 

dankt allen die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan het succes van het afgelopen 

jaar.  

 

Bijzondere dank aan: 

• Het Stichtingsbestuur van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem; 

• Medewerkers en vrijwilligers van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem; 

• Sponsoren en subsidiënten;  

• Gemeente Hattem; 

• Erfgoed Gelderland. 

 
Hattem, 12 januari 2021 

 

Fred Voskuil  

Directeur 

 

 
 

 
 
 

Afbeelding 2: Het Daendelshuis. 
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“Afgelopen nacht om 0.30 uur 
begonnen. Samen met 
Martijn en Franc brood 
bakken en verkopen voor ons 
museum. Vanavond weer met 
Martijn in het museum voor 
de laatste controle en alles 
winterklaar maken. Kranen 
aftappen, radiatoren op 
achttien graden en kieren nog 
even extra dichtstoppen. Het 
blijven tenslotte oude 

gebouwen.  
Ondertussen praten we nog 
even na over hoe het bakken 
ging. Over de vele felicitaties 
en bijzonder leuke reacties 
die Franc in onze winkel 
kreeg van onze trouwe 
klanten. Het winnen van de 
ANWB-award ‘Leukste uitje 
van Gelderland 2020’ was 
gespreksonderwerp nummer 
één vanmorgen. Zo leuk en 
hartverwarmend.  
Samen met Martijn, na het 
afsluiten, nog even door de 
spijlen van het oude hek naar 
het Daendelshuis gekeken. 
Ons gebouw van de toekomst 
gaf in een koude avond buiten 
een warm gevoel van binnen. 
Het was een hele goede week 
voor het Nederlands Bakkerij-
museum Hattem.” 

 

1. Inleiding 

De kroon op ons werk, zo hebben we het prolongeren van de titel ‘Beste uitje van de provincie 

Gelderland’ ervaren. Opnieuw werd het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem met goud beloond 

door bijna vijf miljoen ANWB-leden. Dat de kroon op het werk over zou gaan in Corona op het 

werk zagen we tijdens de feestelijke prijsuitreiking in januari 2020 nog niet aankomen. Corona 

is het Latijnse woord voor kroon zegt de Dikke van Dale en zo kreeg dit woord bij de reflectie 

op het afgelopen jaar een dubbele lading.  

 

 

Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem verkeerde vanaf 12 maart in een gehele- of 

gedeeltelijke Lock-down. Dit had zijn weerslag op de bezoekersaantallen en dientengevolge ook 

op de bedrijfsvoering. De door de overheid opgelegde corona-maatregelen waren zeer 

ingrijpend voor medewerkers en directie.  

 

Corona dwong het museum om na te denken en de planning voor 2020 grotendeels los te laten. 

Werkzaamheden vielen weg maar door een herverdeling van de beschikbare arbeidsuren kon 

de verhuizing van de collectie in het depot aan de Populierenlaan eerder worden afgerond dan 

was verwacht. Het uitbesteden van deze megaklus werd teruggedraaid en om kostenbesparende 

redenen uitgevoerd door de eigen medewerkers.  

 

Onderhoudswerkzaamheden, schilderwerk en inrichting van het al in 2019 aangekochte 

Daendelshuis werden om dezelfde reden ook grotendeels uitgevoerd door medewerkers. Voor 

Afbeelding 3: Prijsuitreiking ‘Leukste uitje van Gelderland 2020’. 
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het op orde brengen van het elektra en voor de aanleg van het buitenterrein werd, vanwege de 

complexiteit van de klus, wel een beroep gedaan op de expertise van derden.  

 

    

 

 

De begane grond van het Daendelshuis is ingericht voor horeca. De overige verdiepingen staan 

ter beschikking van het behoud en beheer van de collectie. Daarmee zorgen de commerciële 

activiteiten beneden voor een stevig financieel fundament onder de culturele activiteiten boven. 

In het nieuwe pand zijn op de verdiepingen een depot en een kenniscentrum met bibliotheek 

gerealiseerd.  
 

 

 

 

 

Afbeelding 4 en 5: Het buitenterrein krijgt vorm. 

 

“Bakkers met een tuin planten daar in vroeger 
tijden graag een appelboom. Fruit uit eigen tuin 
drukt nou eenmaal flink de kosten. Die traditie 
wilde het Nederlands Bakkerijmuseum graag 
voortzetten toen bij de aankoop van het nieuwe 
pand ook een hof beschikbaar kwam. Geen boom 
op laagstam zoals tegenwoordig en 
begrijpelijkerwijs gangbaar is maar een echte 
ouderwetse hoogstam. Welk appelras het moest 
zijn daarover was geen twijfel mogelijk. De 
goudreinet natuurlijk! Maar zo natuurlijk was dat 

helemaal niet. Een goudreinet op hoogstam blijkt 
namelijk niet zo eenvoudig te vinden. Hovenier 
Aart Streng ging op onderzoek uit en 
raadpleegde zijn contacten. Uiteindelijk vond hij 
wat we zochten bij een kweker in Brabant.” 

 

Afbeelding 6: Uitrusten in de Appelhof. 
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Met de aankoop van het Daendelshuis kreeg het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem ook de 

beschikking over een substantieel buitenterrein. Voldoende om een terras te realiseren en de 

daarbij horende horeca-activiteiten. Dit terras bleek na het instellen van de anderhalvemeter-

samenleving van levensbelang voor het genereren van de broodnodige inkomsten. 

 

Het organiseren van doe-activiteiten gerelateerd aan de bakkerij was en is één van de 

belangrijkste publiekstrekkers van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. In de zogenaamde 

‘bakkelders’ waar deze activiteiten onder normale omstandigheden plaatsvinden, kon echter de 

vereiste afstand tussen de bezoekers niet voldoende gegarandeerd worden. Ook hier bood het 

buitenterrein van het Daendelshuis uitkomst. De op het terrein gelegen overdekte colonnade 

werd in gebruik genomen als bakruimte.  

 

 

 

 

Naast het voorplein met terras is een tuin gerealiseerd. Daarmee anticipeert het museum op 

het beleid van de Gemeente Hattem om meer groen terug te brengen in de binnenstad. Met het 

planten van een appelboom aangeboden door Van den Berg Installatie techniek BV werd dit 

project afgerond. 

 

Het jaar 2020 zou het jaar worden van restauratie en groot-onderhoud van de monumenten. 

Het inspectierapport van Monumentenwacht Gelderland is daarbij leidend. De offerte van de 

aannemer en de schilder waren hierop afgestemd. Corona gooide ook hier roet in het eten. Het 

museum achtte een dergelijke grote financiële aderlating onverantwoord in tijden van crisis. 

 

Hoe belangrijk het kunnen beschikken over een eigen bakkerij is voor het Nederlands 

Bakkerijmuseum Hattem, kwam in 2020 meer dan ooit tot uiting. Na het verplicht sluiten van 

het museum, de museumhoreca en de museumwinkel was de bakkerij een laatste strohalm. 

Met de door de directie geïnitieerde actie ‘Bakken voor Behoud’ werden broodnodige extra 

inkomsten gegenereerd.  

 

Afbeelding 7: De bakactiviteiten worden Corona-proof uitgevoerd.  
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“Op zaterdagmorgen gaat om vijf 
uur zijn wekker af. Opstaan en even 
wakker worden met een beker koffie. 
Hij heeft de gordijnen in de 
woonkamer wat open geschoven. 
Meer uit gewoonte dan voor het 
uitzicht op dit vroege uur in de 
winter. In andere jaargetijden biedt 
het raam een fraai uitzicht over de 
uiterwaarden en de IJssel. Nu is alles 

nog gehuld in duisternis. Slechts het 
schijnsel van een enkele 
lantarenpaal geeft iets prijs van de 
braakliggende akkers. 
Elke zaterdag hecht Franc aan 
hetzelfde ritme. Op tijd uit de veren 
om het bakkerswinkeltje in te 
pakken. Wij, de bakkers, hebben dan 
de trolleys met het eerste 
versgebakken brood al van de kleine 
warme bakkerij door de kou van de 
nacht naar de winkel gerold.  

Bestellingen worden door hem eerst 
ingepakt en apart gezet. Wij blijven 
doorbakken en aanvoeren en hij is 
altijd nieuwsgierig naar het banket 
van die week. Ook hij weet nooit 
helemaal waar we mee komen.”  

 

 

 

 

De museumwinkel bleek de grootste troefkaart in bittere tijden. Wat door de verplichte sluiting 

aan souvenirverkoop werd ingeboet werd grotendeels gecompenseerd door de verkoop van 

meer brood en banket. Ook toen de deuren van de museumwinkel op slot moesten, mochten ze 

toch weer open om de producten uit de bakkerij aan de man te brengen.  

 

                                             

 

 

Een jaar vol onzekerheden en een jaar van anticiperen op telkens veranderende 

omstandigheden. Een jaar met grote financiële gevolgen voor de bedrijfsvoering van het 

Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. Maar ook een jaar van bezinning en meer ruimte voor de 

ontwikkeling van nieuwe ideeën. Het jaar van het eind 2019 al aangekochte Daendelshuis dat 

zowel binnen als buiten nieuwe ontwikkelingen in een stroomversnelling heeft laten komen. 

 

Afbeelding 8: Brood bakken om cultuur te behouden. 

Afbeelding 9: Kwaliteit en klantenbinding. 
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Zonder de steunmaatregelen van de overheid zou 2020 voor het Nederlands Bakkerijmuseum 

Hattem een financieel desastreus jaar geworden zijn. Dankzij de maatregelen heeft het museum 

weliswaar de ergste nood kunnen ledigen maar is er flink ingeboet op de eigen reserves.  

Reserves die jaar in jaar uit door hard werken zijn opgebouwd om de bedrijfsvoering onder alle 

omstandigheden veilig te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Welkom, maar in 2020 even wat minder. 
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2. Organisatiestructuur 

Stichtingsbestuur 

• Voorzitter      Mevr. L. Cornelissen 

• Secretaris/penningmeester   Dhr.   J. van der Krabben 

• Algemeen bestuurslid   Dhr. W. Kannegieter 

• Bestuurslid P&O      Mevr.  L. Cornelissen 

• Bestuurslid collectiebeheer  Mevr.   F. van Beek 

 
Kernteam 

• Directeur      Dhr.   F. Voskuil 

• Coördinator Collectie en Educatie Dhr. M. Rodenburg 

• Office Manager/collectie  Mevr. W. Steentjes 

• Office Manager/facilitair  Mevr.   G. Garst 

 
Medewerkers 

• Sales        Dhr. F. Weijkamp 

• Bakker      Dhr.    J. Harsevoort 

• Collectiebeheer     Dhr. C. Voskuil 

• Receptioniste    Mevr.  F. Steenbergen 

• Horeca      Mevr.  H. Moesker 

• Facilitair medewerker   Mevr.  G. van der Ziel 

• Schoonmaak     Mevr. R. Alibegovic 

 
Vakantiekrachten 

• 20 studenten werkzaam in wisselende samenstelling tijdens schoolvakanties. 
 
Vrijwilligers 

• 5 vrijwilligers werkzaam in de bakkerij, het onderhoud, de administratie, de boekhouding 

en het kenniscentrum. 

 

 

Afbeelding 11: Blij met zijn leidinggevende. 
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3. Bezoekersaantallen 

Na een veelbelovende start van 2020 met een record aantal bezoekers tijdens de 

voorjaarsvakantie, kwam er op 12 maart abrupt een einde aan wat een succesvol museumjaar 

beloofde te worden. Het was de dag waarop het kabinet een totale Lock-down voor Nederland 

afkondigde om zo het Corona-virus onder controle te krijgen. Musea moesten voor langere tijd 

de deuren sluiten en gingen een onzekere toekomst tegemoet.  

 

Voor het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem waren de gevolgen van deze beslissing ook zeer 

ingrijpend. De goed gevulde agenda 2020 had ineens geen betekenis meer. 

Groepsarrangementen moesten worden geannuleerd. Koffietafels en lunches afgezegd. De 

educatie-programma’s voor het basis- en voortgezet onderwijs konden geen doorgang vinden. 

Integratie-programma’s voor statushouders en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

welke plaatsvonden in de bakkerij van het museum, moesten worden beëindigd bij gebrek aan 

werk.  

 

 
 

Het werd een Lock-down van maanden waardoor de meivakantie kwam te vervallen. De 

zomervakantie was de eerste periode waarin de publieksactiviteiten weer volledig werden 

hervat. Met ‘volledig’ wordt hier bedoeld conform de Corona-regelgeving van de overheid. De 

invoering van de anderhalvemetermaatregel en de daaraan gerelateerde capaciteit van de 

gebouwen had een sterke reductie van het aantal toe te laten gasten per dag tot gevolg. Met 

de ingebruikname van een reserveringsprogramma en de verplichting vooraf te boeken via de 

website konden de dagelijkse bezoekersstromen worden gereguleerd. 
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“Een museum maar dan 
anders... 
geen schilderijen maar 
kneedmachines. 
Een museum maar dan 
anders... 
geen suppoosten maar 
bakkers. 

Een museum maar dan 
anders... 
geen penseelstreken 
maar met ei bestreken. 
Een museum maar dan 
anders... 
geen vernis maar 
glazuur. 
Een museum maar dan 
anders... 
geen brood op het doek 
maar brood op de 

plank. 
Een museum maar dan 
anders... 
geen hoogdravende 
maatstaven maar 
roomboter-
amandelstaven. 
Een museum maar dan 
anders... 
geen Rembrandt van 
Rijn maar bakker 
Martijn!” 

 

4. Personeel en organisatie 

4.1. Coördinator collectie en educatie  

De werkzaamheden van de Coördinator Collectie en Educatie waren in 2020 grotendeels 

toegespitst op het voorbereiden, faciliteren en uitvoeren van de depotverhuizing. Daarnaast 

kwam er een einde aan het beheren van de Droste-collectie. De firma Droste heeft in de eigen 

gebouwen depotruimte gerealiseerd en per 1 december 2020 de collectie weer in eigen beheer 

genomen. Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zal beschikbaar blijven voor adviezen 

betreffende het behoud en beheer maar draagt geen verantwoordelijkheid meer. De coördinator 

heeft deze transitie begeleid en tot een goed einde gebracht. 

 

De Coördinator Collectie en Educatie maakte in 2020 deel uit van het team dat met de inrichting 

van het Daendelshuis belast was. Het opbouwen en inrichten van de vakbibliotheek op de 

tweede- en het depot op de derde verdieping waren daarbij zijn speerpunten. Bij de invulling 

van de ruimtes op de begane grond was de coördinator betrokken bij de realisatie van een 

poffertjessalon en een spijslokaal uit de negentiende eeuw.   

 

Het museum heeft in de persoon van de Coördinator Collectie en Educatie deel genomen aan 

het project ‘Collectiefotografie’ geïnitieerd door Erfgoed Gelderland. Het museum heeft een 

aantal malen een beroepsfotograaf ontvangen op locatie. 

 

 
 

 

 

Afbeelding 12: Multi inzetbaar. 
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“Humor is denk ik een onmisbare 
factor bij het overleven van 
moeilijke tijden.  
Het Nederlands Bakkerijmuseum 

Hattem heeft altijd geprobeerd 
de missie van het museum met 
een kwinkslag over te brengen. 
Het verhaal van de bakkerij te 
vertellen met een knipoog. De 
bittere pil van kennisoverdracht 
beter te laten smaken door een 
suikerlaagje aan de buitenkant. 
Dat kan alleen als die kennis 
maar ook de vaktechniek goed 
beheerst wordt. Een grapje mag 
als daarna meteen weer respect 

afgedwongen wordt door het 
tonen van vakmanschap. We zijn 
geen clowns!  
Humor heeft ons altijd op de 
been gehouden. Ook en 
misschien wel juist nu, nu 
externe factoren zo’n grote 
invloed hebben op het reilen en 
zeilen van het museum.” 

 

4.2. De office managers  

Ook op de invulling van de werkzaamheden van de office managers hadden de Corona-

maatregelen van de overheid grote invloed. Bestaat het takenpakket onder normale 

omstandigheden voornamelijk uit klantencontact en het stroomlijnen van administratieve 

processen, nu moest veel tijd gestoken worden in het verzetten, aanpassen of annuleren van 

boekingen.  

 

Om aan de anderhalvemetermaatregel van de overheid te voldoen en om het aantal bezoekers 

beter te kunnen reguleren is er door de office-managers een reserveringssysteem ontwikkeld 

en geïmplementeerd. De ervaringen die hier mee opgedaan zijn waren uiterst positief en de 

verkregen inzichten zullen blijvend zijn voor de toekomst.  

 

2020 was het eerste volle jaar waarin er twee office-managers in functie waren. Naast de 

algemene werkzaamheden die door beide dames worden uitgevoerd hebben er specialisaties 

plaatsgevonden.  

 

 

Willeke Steentjes is zich meer toe gaan leggen op collectie-registratie en ziet toe op uniformiteit 

bij de verwerking van gegevens in Adlib. Registrators werken volgens door haar opgestelde 

protocollen. Daarnaast is Willeke functioneel beheerder voor Ticketteam (het beheren van het 

kassasysteem en het stroomlijnen van financiële processen). 

 

Giny Garst is naast haar administratieve taken verantwoordelijk voor het facilitymanagement. 

Zij is leidend geweest bij het opzetten van horeca-activiteiten in het Daendelshuis. Giny Garst 

is vanuit het kernteam het eerste aanspreekpunt voor het horecateam. Zij ziet toe op de correcte 

uitvoering van werkzaamheden en het juiste gedrag bij klantencontact. Zij faciliteert het team 

en koppelt eventuele wensen of noden terug naar de directeur. 

 

Willeke en Giny zijn elkaars back-up en voldoende ingevoerd in elkaars werkzaamheden om 

continuïteit ten allen tijde te waarborgen. 

Afbeelding 13: De office managers. 
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4.3. De receptionistes 

De werkzaamheden van de receptionistes bestonden de eerste twee maanden van het jaar nog 

voornamelijk uit het ontvangen van gasten, het beheren van de agenda en het doen van 

boekingen. Op 12 maart kwam daar abrupt een einde aan door de eerste algemene Lock-down. 

Reserveringen moesten worden geannuleerd of omgeboekt.  

 

Door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van werkzaamheden zijn de vrijgekomen uren ingezet 

tijdens de verhuizing van het depot. Onder auspiciën van de Office Managers zijn de 

receptionistes belast met het verwerken van mutaties in Adlib.  

 

 

4.4. De museumbakker 

De gehele- of gedeeltelijke Lock-down, waarin het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zich 

vanaf 12 maart 2020 bevindt, heeft ook grote gevolgen voor de eigen bakkerij. Door het 

wegvallen van de groepsarrangementen waarin koffietafels, lunches en/of buffetten een grote 

rol spelen, werden de werkzaamheden in de bakkerij van het museum tot een minimum 

gereduceerd. Alleen de productie voor de museumwinkel bleef gedeeltelijk overeind hoewel door 

de aanscherping van het toelatingsbeleid, conform de anderhalvemetermaatregel, ook hier het 

afzetgebied aanzienlijk is geslonken.  

 

 

 

Om toch de broodnodige inkomsten niet helemaal op te laten drogen is het museum begonnen 

met ‘fundraising’. De productie en verkoop van bakkerijproducten gerelateerd aan de 

geschiedenis van de vestingstad Hattem is daarvan het meest in het oog springende voorbeeld. 

Na een promotiecampagne op social-media en in de pers waarbij vooral de nadruk werd gelegd 

op het ‘goede doelen karakter’ van deze commerciële activiteiten, is deze actie in maart 2020 

van start gegaan. 

Dit initiatief sloeg aan bij de inwoners van Hattem die begrepen dat met het kopen van brood 

of banket een dienst bewezen werd aan het behouden van het Nederlands Bakkerijmuseum 

Hattem voor de eigen stad. Waren eerst vooral ideële overwegingen hierbij de drijfveer, later 

Afbeelding 14 en 15: De nieuwe generatie treedt aan. 
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werden de ambachtelijke kwaliteit, de zuiverheid van de producten en de smaakbeleving steeds 

meer een reden om terug te komen en mond tot mond reclame te maken. 

 

Door het succes van deze actie kon de continuïteit ervan gewaarborgd worden en nieuwe 

initiatieven ontwikkeld. Grote steun ondervond het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem daarbij 

vanuit het stichtingsbestuur waar nooit tevergeefs een beroep gedaan werd op vakkennis over 

productieprocessen en receptuur. 

 

Hoe belangrijk dit initiatief is als bron van extra inkomsten werd pas goed duidelijk op de 

momenten dat het museum door de opgelegde Lock-down de deuren voor korte- of langere tijd 

moest sluiten. Alleen de bakkerij en de daar aan gerelateerde broodverkoop bleven hierbij 

ongemoeid.  

 

 

4.5. De activiteitenbegeleiders 

Het activiteitenteam kwam slechts beperkt in actie dit jaar. Minder bezoekers toelaten in 

verband met de anderhalvemetermaatregel betekent ook minder kinderen om deel te nemen 

aan de zogenaamde bakprogramma’s.  

 

 
 

 
Afbeelding 16: Persoonlijke aandacht is zijn handelsmerk. 
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Onder normale omstandigheden vinden de kinder-activiteiten plaats in de toogkelders van het 

Pand. Sfeervol maar niet de meest geschikte ruimte om voldoende afstand tussen gasten te 

garanderen.  

 

De Colonnade op het terrein van het Daendelshuis bood uitkomst. Meer dan voldoende ruimte 

en een overkapping als bescherming tegen weersinvloeden.  

 

In de colonnade zijn familie-baktafels geplaatst, steeds met een tussenruimte van drie meter. 

Aan de baktafel vond de activiteit plaats met alleen de leden van het eigen gezin. Omdat de 

begeleiding grotendeels op afstand moest gebeuren waren de technische handelingen die door 

de bezoekers verricht moesten worden vereenvoudigd. Bij kinderactiviteiten was de begeleiding 

grotendeels in handen van de ouders. Dankzij het mooie weer kon de buitenruimte niet alleen 

tijdens de zomermaanden gebruikt worden maar ook in de herfstvakantie.  

 

 

4.6. Het horecateam 

Door de Corona-maatregelen waren horeca-activiteiten in het museum in 2020 niet of slechts 

ten dele toegestaan. Het uitvoeren en handhaven van de anderhalvemetermaatregel bleek 

daarbij de grootste uitdaging. Horecaruimtes werden heringericht volgens de normen van de 

overheid en gereduceerd tot nog slechts één-derde van de oorspronkelijke capaciteit.  

 

Ook hier bood het Daendelshuis uitkomst met de ingebruikname van het plein als terras. Zo kon 

opnieuw de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd worden zonder de capaciteit 

noemenswaardig te verminderen. Het aanhoudende mooie weer werkte daarbij van de vroege 

zomer tot in de late herfst ook hier in ons voordeel.   

 

 
 

 

Soms kwamen aanvullende overheidsmaatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus 

onverwachts en op voor het museum zeer ongunstige momenten. Zo besloot de overheid dat in 

Afbeelding 17: Voor het eerst aan het werk in het nieuwe gebouw. 
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het midden van de herfstvakantie de restaurants gesloten dienden te worden. Naast de 

inkomstenderving die dat met zich meebracht, in twee van de voor het Bakkerijmuseum qua 

inkomsten belangrijkste weken van het jaar, vond er kapitaalvernietiging plaats voor wat betreft 

de al ingekochte voorraden. Een vergelijkbare situatie herhaalde zich nogmaals toen vijf dagen 

voor het begin van de kerstvakantie de musea in Nederland opnieuw een algehele Lock-down 

opgelegd kregen. 

 

Grote gevolgen hadden de Corona-maatregelen voor het horecateam dat, op de leidinggevende 

na, uit studenten bestaat. Tijdens de maanden van de Lock-down was er geen werk en 

gedurende de periodes dat het museum, onder strenge restricties, wel geopend was slechts zeer 

beperkt.  
 

  

Afbeelding 18: Coronatijd betekent een leeg terras. 



   23 

“Rozenvenster jij geeft 
een blik op de 
toekomst.  
Toekomst jij bent 
gemaakt van oude 

stenen. 
Oude stenen we 
noemen jullie 
Daendelshuis. 
Daendelshuis jij wacht 
al bijna een jaar. 
Jaar jij legde ons 
bezinning op. 
Bezinning jij gaf ons 
nieuwe dromen. 
Nieuwe dromen jullie 
worden werkelijkheid. 

Werkelijkheid jij bent 
gemaakt door mensen. 
Mensen jullie zijn het 
kloppend hart. 
Kloppend hart jij 
brengt een museum tot 
leven. 
Leven ik kijk naar jou 
door mijn 
rozenvenster.....” 

 

5. Collectie 

5.1. Het Daendelshuis 

Met het retourneren van de Droste-collectie zijn de depotwensen van het Nederlands 

Bakkerijmuseum Hattem aangepast. De eigen depotcollectie behoeft minder ruimte. Het 

afstoten van het huurdepot levert niet alleen een substantiële financiële besparing op in 

Coronatijd maar heeft meer voordelen. Door de collectie onder te brengen in het Daendelshuis 

is er geen fysieke afstand meer tussen depot en museum. Daarnaast zijn de ruimtes in het 

Daendelshuis beter klimatologisch beheersbaar. De nieuwe kantoren van de Coordinator 

Collectie en Educatie en de afdeling Behoud en Beheer bevinden zich nu eveneens in het 

hetzelfde gebouw. 

 

 
 

 

 

5.2. De verhuizing 

Meer dan tien jaar huurde het museum depotruimte aan de Populierenlaan in Hattem. Hoewel 

het aantal beschikbare vierkante meters en de inrichting van de ruimte ruimschoots voldeden 

waren er toch ook een aantal storende belemmeringen. De fysieke afstand tussen museum en 

depot werd daarvan als de meest hinderlijke ervaren. Daarnaast waren er de jaarlijkse 

indexering van de huur en de beperkingen die opgelegd werden door de verhuurder bij de 

exploitatie van de ruimte. Reden genoeg voor het museum om zich de afgelopen jaren te 

oriënteren op de mogelijkheid van een depot in eigendom. 

 

Afbeelding 19: Blik op de toekomst. 
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De depotwensen waren mede doorslaggevend om tot de aankoop van het naast het museum 

gelegen Daendelshuis over te gaan. Een gebouw dat op de tweede en derde verdieping 

voldoende ruimte biedt om de depotcollectie en documentatie onder te brengen. Daarnaast 

geeft het gebouw de mogelijkheid tot het realiseren van kantoorruimte voor de medewerkers 

behoud en beheer.  

 

 
 

 

Hoewel het in aanvang, om tijdbesparende redenen, in de planning lag de gehele verhuizing uit 

te besteden aan derden hebben de gevolgen van Corona het museum anders doen laten 

besluiten. Kostenbesparende argumenten en een zinvolle invulling van beschikbaar gekomen 

uren door het wegvallen van bepaalde werkzaamheden tijdens de Lock-down waren nu de 

doorslaggevende argumenten om het overbrengen van de collectie in eigen beheer te houden. 

De verhuizing bood tevens een uitgelezen mogelijkheid alle depot-objecten opnieuw aan een 

grondige inspectie te onderwerpen. 

 

Parallel aan de verhuizing is gestart met het verwerken in Adlib van de mutaties die een 

verplaatsing van collectie met zich meebrengt. Grootste uitdaging waren daarbij het enorme 

aantal boeken en bakkersvakbladen.  

 

 

5.3. De bibliotheek 

Zonder overdrijving kan gesteld worden dat het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem beschikt 

over de grootste, aan de bakkerij gerelateerde, vakbibliotheek van Nederland. De bibliotheek 

bestaat uit boeken, vakbladen, artikelen en audiovisueel materiaal. Daarnaast zijn in de 

bibliotheek een unieke collectie menukaarten en een postzegelverzameling ondergebracht.  

 

Afbeelding 20: De klus is geklaard. 
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In 2020 is met de verhuizing van het depot ook ingezet op een betere ontsluiting van de 

bibliotheek. Alle informatiebronnen zijn samen gebracht op de tweede verdieping van het 

Daendelshuis. Bij de indeling van de ruimte en het placeren van de bronnen zijn de gegevens 

in Adlib gecontroleerd en voor zover nodig geactualiseerd.  

 

5.4. Het Depot Daendelshuis 

Op de derde verdieping van het Daendelshuis is in 2020 het nieuwe depot ondergebracht. Voor 

het eerst in de geschiedenis van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zijn daarmee de 

depotcollectie en de informatiebronnen ondergebracht in één pand. De ruimte heeft kleine 

raampjes waardoor de lichtinval zeer beperkt is en een algehele verduistering makkelijk is te 

realiseren. Bij de inrichting van het depot zijn alle objecten gecontroleerd op de staat waarin ze 

zich bevinden.  

 

    

Afbeelding 21: Collectieregistratie is tijdrovend maar wel belangrijk. 

Afbeelding 22, 23 en 24: Het nieuwe depot. 
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5.5. De Museale Poffertjessalon 

De kermisbakkerij is bijzonder facet van het ambacht. Poffertjes en wafels zijn onlosmakelijk 

verbonden met jaarmarkten en kermissen. Dit zeer tot de verbeelding sprekende onderwerp 

was nog onderbelicht in het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. Daar is in 2020 verandering 

in gekomen. Op de begane grond van het Daendelshuis is een poffertjessalon uit de negentiende 

eeuw ingericht. Met gebruikmaking van bruiklenen, eigen collectie en replica’s is de romantische 

sfeer van weleer gerealiseerd.  

 

 
 

 

5.6. Museum als vraagbaak 

Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem heeft het grootste en meest veelzijdige archief 

betreffende de bakkerijbranche in Nederland. Dit archief bestaat uit boeken, vakbladen, privé-

archieven, foto’s en audiovisueel materiaal. 

Het documentatiecentrum is samengesteld uit de collectie van founding father G.W. Barendsen 

en de collectie van Stichting Banketbakkersmuseum. 

 

In 2020 ontving het museum verzoeken om informatie die voornamelijk onder te verdelen waren 

in de volgende hoofdgroepen: 

• Determineren van objecten; 

• Bakkerij productinformatie; 

• Ondersteuning bij onderzoek en publicaties: 

▪ Receptuur in de Middeleeuwen; 

▪ Kermisbakkerij in de Zuidelijke Nederlanden;  

▪ De industriële revolutie; 

▪ De opkomst van het bakkersvakonderwijs in Nederland; 

▪ Gelderse tradities in brood en banket; 

▪ Schutspatronen van de bakkerij;  

Afbeelding 25: Een ruimte vol traditie en folklore. 
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▪ Van molen naar meelfabriek; 

▪ Verzoeken om historisch beeldmateriaal. 

 

 

5.7. Aankopen/schenkingen 2020 

In uitzonderlijke gevallen neemt het museum nog schenkingen aan: 

• Hostie-ijzer; 

• Puddingvormen; 

• Ramen met bakkerijtaferelen; 

• Wandkast voor stokbroden; 

• Vijf klepbanken; 

• Vier aan de branche gerelateerde schoolplaten; 

• Serie wandborden delfts blauw; 

• Prenten schutspatronen; 

• Schilderij van een meel fabriek; 

• Prent van een grote brand in een meelfabriek; 

• Twee prenten van banketbakkersknechten; 

• Tegelmozaïek NBOV; 

• Wandbord delftsblauw. 

 

 
 

 

 
  

Afbeelding 26: Het museum is lock-down, de medewerkers niet. 
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6. Het fundament 

6.1. De Museumwinkel 

De museumwinkel van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem is een steeds grotere rol gaan 

spelen bij het genereren van inkomsten. Dat de museumwinkel de laatste strohalm zou zijn 

tijdens de Lock-down periodes was niet voorzien. Een souvenir- en geschenkenwinkel wordt als 

niet essentieel aangemerkt dus moest er worden omgedacht. Omdenken werd ombouwen en zo 

kwam tijdens de Lock-down periodes het zwaartepunt te liggen op het verkopen van brood uit 

de eigen bakkerij.  

 

De bakkerij was tot dan toe voornamelijk dienstbaar geweest aan de eigen horeca. Horeca die 

grotendeels gericht was op de bezoekers van het museum. Met het wegvallen van deze 

doelgroep is het museum zich gaan richten op de plaatselijke bevolking. Met een goed en vooral 

bij het museum passend ambachtelijk assortiment brood en banket heeft het museum nieuwe 

bronnen van inkomsten aangeboord. ‘Bakken voor Behoud’ werd het credo. Welwillendheid van 

de lokale en regionale pers gaf in korte tijd bekendheid aan dit initiatief dat met het verstrijken 

van de weken steeds succesvoller werd. 

 

 
 

 

De Hattemse Witte, de Dikke Tinne Bruin, de Hanzekogge en de Veluwse Vloercadet zijn 

daarmee de boegbeelden van een museumwinkel die bakkerswinkel werd. De openingstijden 

van de winkel zijn vervroegd. Om 7.15 uur blaast de bakker op zijn hoorn en gaat de deur van 

het slot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 27: Brood, banket, kookboeken, bakmixen en heel veel souvenirs. 
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6.2. Het Spijslokaal  

Naast de poffertjessalon op de begane grond van het Daendelshuis is een ruimte ingericht als 

Spijslokaal. Hier worden de consumpties klaar gemaakt voor de salon en voor het terras. Om 

de aankleding geheel in stijl te houden is bij de inrichting gebruik gemaakt van authentieke 

elementen. De toonbank en de verlichting hebben in een vorig leven dienst gedaan in een 

Brabantse bakkerij.  

 

 
 

 

De ramen op de begane grond met hun kenmerkende rode luikjes boden uitkomst op het 

moment dat ook het restaurant moest sluiten maar To-go wel was toegestaan. Verkoop vanuit 

het raam dat met zijn brede vensterbanken voldoende ruimte bood voor het presenteren van 

een aantrekkelijk aanbod.  

 

 

6.3. De commerciele Poffertjessalon  

Na een jaar proefdraaien in 2019 wisten we het zeker. Poffertjes bakken past bij het Nederlands 

Bakkerijmuseum Hattem. Jong en oud komen op de geur af en laten zich graag verwennen met 

een bordje goudbruine lekkernijen. Een product met een rijke geschiedenis, gefabriceerd in een 

historische ambiance. De vereiste vingervlugheid was in het proefjaar al aangeleerd door onze 

werkstudenten. En zo werd de poffertjessalon in 2020, en ondanks Corona, meteen een hit. 

Afbeelding 28: Het Spijslokaal. 
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Naast beslag en een gloeiende plaat waren humor en klantvriendelijkheid de belangrijkste 

ingrediënten van onze bakkers.  

 

 
  Afbeelding 29: Goudbruine poffertjes vers van de plaat. 
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“Herfstvakantie 2020. 
Stil in het museumtheater 
waar de schaterlach van 
kinderen is verstomd.  
Stil in de salon waar de geur 
van versgebakken poffertjes 
is vervlogen.  
Stil in de bakkerij waar de 
kneedmachine niet meer 
dagelijks draait.  
Stil op een leeg terras terwijl 
het zonnetje zo fijn schijnt.  
Stil tijdens de koffiepauze nu 
een groot deel van de 
medewerkers thuis zit. 
Heimwee naar wie en wat 
we waren.” 

 

6.4. Het Terras  

 

Het buitenterrein behorende bij het Daendelshuis biedt het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem 

extra mogelijkheden. Het voorplein is in gebruik genomen als terras voor horecadoeleinden. De 

toegangsdeuren van het Spijslokaal en de Poffertjessalon komen hier op uit. De anderhalve- 

meterregel kon veel beter dan binnen gerealiseerd worden evenals het garanderen van 

voldoende ventilatie.  

 

 

                                          

 

Naast het gebouw is een klein lusthof gerealiseerd waar het zeker bij mooi weer goed toeven 

is. Sierlijke bankjes bieden de mogelijkheid even te pauzeren onder de appelboom. Met het 

planten van deze boom is het gereed maken van het buitenterrein afgesloten. Dat er voor een 

appelboom is gekozen is terug te voeren naar een tijd dat elke zichzelf respecterende bakker 

een appelboom plantte in zijn hof. Het verbouwen van eigen fruit werkt immers 

kostenbesparend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 30: We missen onze gasten. 
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7. Onderhoud en schoonmaak 

7.1. Onderhoud 

Naast het verrichten van kleine voorkomende werkzaamheden hebben de vrijwilligers werkzaam 

in het onderhoud zich bezig gehouden met het ‘gebruiksklaar maken’ van het Daendelshuis.  

 

 
 

 

Het klusteam is ook ingezet bij de verhuizing van het depot. Het demonteren van stellingen en 

het verplaatsen van zware machines behoorde tot de werkzaamheden. Zwaar en tijdrovend 

werk dat met de nodige zorgvuldigheid en precisie is uitgevoerd. De aluminium stellingen zijn 

Afbeelding 31: Jezelf een spiegel voorhouden, ook in Corona-tijd. 
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aan een tweede leven begonnen in het nieuwe depot op de derde verdieping van het 

Daendelshuis.  

 

 

7.2. De Schoonmaak 

Onder normale omstandigheden vinden de werkzaamheden van het schoonmaakteam plaats 

buiten kantooruren. In 2020 is het schoonmaakteam extra ingezet tijdens openingsuren om zo 

optimaal te kunnen voldoende aan de extra hygiëne maatregelen betreffende Corona.  

Ook de schoonmaakploeg heeft een grote rol gespeeld bij de ingebruikname van het 

Daendelshuis. Klussen geven dagelijks veel stof en deze ploeg zorgde ervoor dat er elke dag 

met een schone lei begonnen kon worden.  

De Lock-downperiode is ook aangegrepen om het gehele museum, van toogkelders tot in de 

nok, een grote schoonmaakbeurt te geven. Ook de twaalf diorama’s hebben een opfrisbeurt 

gehad.  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Afbeelding 32: Toewijding en hart voor de zaak, ook achter de schermen. 
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8. Sponsoren en subsidiënten 

8.1. Subsidies, sponsoring en donateurs 

In 2020 is het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem financieel ondersteund door: 

 
Ook in 2020 werd het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem door een groot aantal donateurs 

gesteund. 

 

 

8.2. Toelichting 

Sponsoring is voor het Bakkerijmuseum van levensbelang en een constante bron van zorg en 

aandacht. De vanzelfsprekendheid waarmee sponsoren in voorgaande jaren hun bijdrage 

continueerden is voorbij. Bedrijven en instellingen binnen de bakkerijbranche hebben te maken 

met een fluctuerende economie en zien zich genoodzaakt in tijden van recessie en Corona te 

bezuinigen en gelden anders te besteden dan voorheen.  

Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem onderkent deze ontwikkeling en zal in 2021 het 

stichtingsbestuur uitbreiden met een specialist op het gebied van sponsoring en van 

fondsenwerving. 

 
  

Subsidies 

Gemeente Hattem 

 

Sponsoring 

Droste 

NVB 

NBOV 

Stichting Sonbross 

Koopmans 

Zeelandia 

AB Mauri 

Sonneveld 

Esbaco 

Damco 

Smilde Bakery 

Diastatische producten 

Ruitenberg 

Kaak 

Patisserie de Boer 

Van der Pol 

Van der Leur 
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9. Activiteiten 

9.1. Bakken  

Om de erfgoedleerlijnen die het museum heeft ontwikkeld voor het basis- en voortgezet 

onderwijs te promoten heeft het museum in 2020 intensief samengewerkt met de 

cultuurmakelaar voor de Noordoost-Veluwe en met de cultuurmakelaar voor Staphorst en 

omgeving. Cultuurmakelaars vormen de verbindende schakel tussen vraag en aanbod. In ons 

geval tussen museum en scholen. De cultuurmakelaars plannen bezoeken van schoolklassen en 

dragen zorg voor de financiële afwikkeling. Dat er dit jaar door de scholen veel minder gebruik 

gemaakt is van het aanbod is geheel te wijten aan Corona.  

 

   
 

 

Voor de jeugd werden de volgende activiteiten aangeboden: 

• Scholenprogramma ‘Weet wat je eet’; 

• Scholenprogramma ‘De verzamelman’; 

• Scholenprogramma ‘Boer, molenaar, bakker’; 

• Schoolvakantiebakprogramma’s; 

• Verjaardagsfeestjes; 

• Speculaasworkshop. 

Deze kinderactiviteiten werden elk seizoen extra ondersteund door een, bij het thema 

passende, speurtocht. 
 

Voor de volwassenen werden de volgende activiteiten aangeboden: 

• Demonstratie ‘Symboliek in brood’; 

• Demonstratie ‘Huwelijkssymboliek’; 

• Demonstratie ‘Kerstfiguren in deeg’; 

• Bakprogramma ‘Broodfiguren maken’; 

• Speculaasworkshop; 

• Bakprogramma ‘Koekvrijers en -vrijsters’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 33: Persoonlijke aandacht. Afbeelding 34: Bakken voor Behoud. 
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10. Samenwerking 

10.1. Stichting Museum Activiteiten 

Hattem biedt onderdak aan drie musea. Het Anton Pieckmuseum, het Voermanmuseum en het 

Nederlands Bakkerijmuseum. De drie musea hebben zich verenigd in een stichting met als doel 

in gezamenlijkheid promotionele activiteiten te ontwikkelen. 

 

In 2020 bestond de stichting uit de drie directeuren van de verschillende musea, een 

onafhankelijk voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

 

Wapenfeiten van de stichting in 2020: 

• Gemeenschappelijke advertenties; 

• Gemeenschappelijke Musea/Hattem brochure; 

• Gemeenschappelijke redactionele stukken voor de regionale- en landelijke pers; 

• Ontwikkeling gemeenschappelijke leerlijnen in samenwerking met de cultuurmakelaar 

Noord-Oost Veluwe en Staphorst; 

• Combikaarten voor een bezoek aan de drie musea in Hattem; 

• Gemeenschappelijke dagtochten voor touringcarbedrijven. 

 

   
 

 

 

 

10.2. Ronduit Hattem 

Ronduit Hattem is het toeristisch informatiepunt in Hattem en de opvolger van wat ooit de VVV 

was. Naast het organiseren van stadswandelingen, die als vertrekpunt ook het Bakkerijmuseum 

hebben, organiseert Ronduit Hattem evenementen in de historische binnenstad van Hattem. Het 

Nederlands Bakkerijmuseum neemt daar sinds een aantal jaren actief aan deel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 35 en 36: Het Voerman Museum Hattem en het Anton Pieckmuseum Hattem.  
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11. Social media 

11.1. Facebook, Instagram en twitter 

Het Bakkerijmuseum is zeer actief op social media. 

De teller bij Facebook van het aantal zogenaamde ‘Likes’ stond aan het einde van het jaar op 

bijna 15.000. De interactie op de pagina neemt jaarlijks toe. De recensies zijn zeer goed tot 

uitmuntend. Paginabezoekers beoordeelden het museum met 4,9 van de 5 sterren. Opvallend 

in bijna alle recensies was het uitspreken van waardering voor de klantvriendelijkheid van de 

medewerkers die ook bij grote drukte de gast nooit uit het oog verloren. 

 

       

 
 
11.2. Zoover 

Op Zoover scoort het museum goed met meer dan 158 beoordelingen en een 9,3 als gemiddelde 

waardering. Ook hier lovende recensies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afbeelding 37, 38 en 39: Facebook, Instagram en Twitter. 
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12. Waardering, steun en erkenning 

12.1. Steun 

In een tijd waar overheidssteun en sponsoring niet meer vanzelfsprekend zijn gaat het museum 

elk jaar opnieuw de uitdaging aan om te overleven.  

De drie musea in Hattem zagen het afgelopen jaar de bezoekersaantallen halveren. Deze daling 

had ook grote economische gevolgen voor de middenstand en de horeca in de binnenstad van 

Hattem. 

 

 
 

 

 

12.2. Erkenning 

Voor het zesde achtereenvolgende jaar kreeg het museum landelijke erkenning van de 

Museumvereniging met de toekenning van een award voor de door het museum georganiseerde 

educatieprogramma’s voor de jeugd.  

 

Nationale waardering en erkenning kreeg het Nederlands Bakkerijmuseum ook van de ANWB. 

Deze organisatie met zijn 4,7 miljoen leden vroeg haar leden per provincie de beste uitjes te 

nomineren en te beoordelen met cijfers. Het Nederlands Bakkerijmuseum deed in 2020 mee en 

werd voor de tweede maal bekroond met goud! Het museum mag zich ook het komende jaar 

weer “Leukste uitje in de provincie Gelderland” noemen. 

 

Het museum scoorde in het juryrapport met name hoog in de categorieën: 

• Kinderanimatie; 

• Klantvriendelijkheid; 

• Uitstraling; 

• Prijs/kwaliteit.  
 
  

Afbeelding 40: Soms was er een sprankje hoop. 
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“Afscheid van 2020 met een foto 
van wat dit bijzondere jaar ons 
gebracht heeft. Het mooie oude 
Daendelshuis in het historische 
centrum van de oude 
vestingstad Hattem. Officieel 
onderdeel geworden van het 
Nederlands Bakkerijmuseum 
Hattem. Een gebouw met 
ongekende mogelijkheden voor 
de toekomst. Een toekomst 
waar wij met de kwast in de ene- 
en met de deegroller in de 
andere hand letterlijk kleur aan 
hebben gegeven. Handen die we 
in één hebben geslagen voor ons 
museum. In een vruchtbaar jaar 
want snoei geeft groei. Wie een 
appelboom plant weet dat en 
investeert in de toekomst. 
Daarom hebben wij dat juist dit 
jaar ook gedaan in onze nieuwe 
hof naast het eerbiedwaardige 
pand. We wachten nu op de 
bloesem in de lente en de appels 
in de herfst van het nieuwe 
jaar.  
Dank aan iedereen die in 2020 
de schouders eronder gezet 
heeft om ons museum te 
behouden. Dank aan iedereen 
die ons steunde met fijne 
reacties, bemoedigende 
woorden en tastbare hulp. Het 
was zonder overdrijven 
hartverwarmend en van 
levensbelang.”  
Een goede jaarwisseling 
toegewenst en heel mooi 2021 
vanuit uw.... 
Nederlands Bakkerijmuseum 
Hattem!” 

 

Dankwoord 

Meer dan 40 medewerkers en vrijwilligers zijn bijna dagelijks bezig het Nederlands 

Bakkerijmuseum Hattem een ziel te geven. Dat doen ze vol inzet en passie met gebruikmaking 

van de eigen talenten en kwaliteiten. Voor en achter de schermen is de inzet groot om het 

museum een toekomst te geven. Die verantwoordelijkheid voelen de mannen van het 

onderhoud, de studenten in de horeca, het animatieteam, de bakkers, de receptionistes en de 

mensen die zich bezig houden met het behoud en beheer van de collectie. De hoge waardering 

die de medewerkers krijgen in het juryrapport van de ANWB geeft aan dat de inzet door onze 

gasten gezien wordt.  

 

Een speciaal woord van dank van de directeur is er voor de leden van het kernteam.  

Willeke Steentjes en Giny Garst in de functie van zeer veelzijdig office manager en Martijn 

Rodenburg als gepassioneerd Coördinator Collectie en Educatie. Zij gaven in een zeer 

gecompliceerd Corona-jaar veel meer dan van ze verwacht mocht worden.  

Ook een extra woord van waardering voor Franc Weijkamp die met veel kennis van zaken de 

museumwinkel heeft beheerd als laatste bastion voor het werven van inkomsten in de periodes 

van de Lock-down.  

Dat het team van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem ook in tijden van crisis van een grote 

saamhorigheid blijk geeft kwam dit meer dan ooit naar voren. Tijdens de Lock-down boden veel 

van onze werkstudenten, die noodgedwongen thuis zaten, geheel belangeloos hun diensten aan 

bij de realisatie van het Daendelshuis. Meubels schuren en opknappen, collectie verhuizen, de 

groenvoorziening bijhouden en oud papier afvoeren zijn slechts enkele voorbeelden van 

daadwerkelijke betrokkenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 41: Het verlangen naar andere tijden. 
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Epiloog 

Wij zijn het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. 

Wij laten de geschiedenis zien van de bakkerijen in Nederland. 

Wij tonen het materieel erfgoed van de branche door middel van de collectie en in onze 

demonstraties vertellen we over het immaterieel erfgoed.  

De bakker was en is niet weg te denken uit het dagelijks leven van de Nederlander.  

Hij onderstreept met zijn producten de seizoenen van het leven en de seizoenen van het jaar. 

Bij geboorte, huwelijk en de dood. Met Pasen, Sinterklaas en Kerst. Wij streven naar het 

behoud en beheer van het materieel- en immaterieel erfgoed van de bakkerij.  

Het museum dient daarmee een nationaal belang. 

 

Het jaar 2020 zit er op! 

Even uitrusten en nagenieten, maar niet voor lang. 

Op 2 januari begint alles weer opnieuw… 

 

 

Afbeelding 42: Het symbool van de bakkerij, het 

symbool van verbondenheid. 


