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Missie 

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 benadrukt, 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 2021 van 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 Nederlands Bakkerijmuseum Hattem; 

• Medewerkers en vrijwilligers van Nederlands Bakkerijmuseum Hattem; 

• Sponsoren en subsidiënten;  

• Gemeente Hattem; 

• Erfgoed Gelderland. 

 
Hattem, 12 januari 2022 

 

Fred Voskuil  

Directeur 

 
 
 

Afbeelding 2: Het Daendelshuis bij nacht. 
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1. Inleiding 

Zo hectisch als het jaar 2020 van start ging met de drukste voorjaarsvakantie ooit en een 

recordaantal bezoekers, zo rustig was het eerste kwartaal van 2021. Op het moment dat we 

aan het nieuwe jaar begonnen waren we al bijna twee maanden in volledige lockdown. Dat deze 

surrealistische periode tot juni zou duren konden we toen nog niet bevroeden.  

 

 

 

Vier weken voor de zomervakantie mochten de deuren weer open maar waren er nog steeds 

beperkende maatregelen van kracht. Om aan de regelgeving van de overheid te voldoen, met 

als eerste prioriteit de veiligheid van bezoekers en medewerkers, is ook in 2021 gebruik gemaakt 

van een reserveringssysteem. Het beschikbare aantal vierkante meters in de gebouwen in relatie 

tot het in achtnemen van de anderhalve meter maatregel had een sterke reductie van het aantal 

te ontvangen gasten per dag tot gevolg. 

 

Het terrein rondom het Daendelshuis bewees ook in 2021 goede diensten. De horeca en de 

kinderactiviteiten konden, bij acceptabele weeromstandigheden, naar buiten verplaatst worden. 

De vierkante meters die daarmee gewonnen werden boden meer mogelijkheden om de 

broodnodige extra inkomsten te genereren.  

 

Bij de herverdeling van werkzaamheden tijdens de lockdown zijn ook in 2021 vrijgekomen uren 

ingezet bij het behoud en beheer van de collectie. De verhuizing van het depot eind 2020 bracht 

ook nog in 2021 veel extra administratieve handelingen met zich mee. 

Het museum heeft het verplaatsen van het depot aangegrepen om van alle objecten die hierbij 

betrokken waren de beschikbare gegevens in Adlib te controleren en waar nodig te actualiseren. 

Na het winnen van goud, 

ANWB leukste uitje van 

Gelderland 2021, de 

zinderende finale die we 

noodgedwongen via de laptop 

moesten volgen. Na het 

winnen van Goud en het 

enthousiasme daarover dat we 

alleen via Zoom over konden 

brengen was vandaag alles 

anders!  

Een delegatie van de ANWB 

kwam speciaal naar Hattem 

om de Award persoonlijk te 

overhandigen. Wat een blij en 

feestelijk moment juist in deze 

tijd.  

Ik ben onmiddellijk met de 

prijs naar buiten gerend, naar 

het Daendelshuis waar mijn 

collega’s aan de toekomst 

werken, om ze te tonen wat zij 

en al die anderen in het 

Nederlands Bakkerijmuseum 

Hattem gepresteerd hebben! 

Gefeliciteerd collega’s! 

Facebook: 23-02-2021 

Afbeelding 3. ANWB Leukste uitje van Gelderland 2021. 
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Begin 2021 is de inrichting van de nieuwe bibliotheek voltooid. Daarmee hebben alle boeken 

een nieuwe standplaats gekregen. Het aantal trefwoorden waarop in Ablib gezocht kan worden 

is per ingevoerd boek sterk uitgebreid.  

 

Van de 71.000 gasten die in 2019, ons laatste normale jaar, een bezoek brachten aan het 

Nederlands Bakkerijmuseum was bijna 40% tussen de vier en de twaalf jaar. Daarvan was dan 

weer de helft jonger dan zeven jaar. 

Op deze doelgroep wil het museum de geschiedenis van de bakker op een meer bij de leeftijd 

passende wijze overbrengen. Met dit gegeven als uitgangspunt is in 2021 een Poppentheater 

gerealiseerd in het Daendelshuis.  

 

De bakkerij heeft ook in 2021 een belangrijke rol gespeeld bij het genereren van inkomsten om 

het cultureel erfgoed van de branche veilig te stellen. Zonder overdrijven kan gezegd worden 

dat de bakkerij daarbij tijdens de volledige lockdown zelfs een cruciale rol heeft gespeeld. 

Directie en medewerkers hebben letterlijk dag en nacht schouder aan schouder gestaan om het 

museum dat hun zo dierbaar is financieel op de been te houden. 

 

Het vertrek van Office-manager Willeke Sangers, na bijna 16 jaar trouwe dienst, was voor alle 

betrokkenen een emotionele afsluiting van een toch al bewogen jaar. Samen met haar 

echtgenoot heeft Willeke een eigen bedrijf opgezet en daar wensen wij haar van harte veel geluk 

mee.  

Na een intensieve sollicitatieprocedure, waarbij er een overweldigende belangstelling was voor 

de vrijgekomen vacature, is de keuze gevallen op mevrouw Brenda Steunenberg als de 

toekomstige Office-manager van het Nederlands Bakkerijmuseum.   

 

Opnieuw 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. Maar ook opnieuw een jaar van bezinning op een Nederlands 

Bakkerijmuseum 2.0.  

 

Met als referentiekader de jaren voor Corona blijven geloven in de kracht van het museum is 

wat ondanks alle onzekerheden het vertrouwen geeft voor de toekomst. Het Nederlands 

Bakkerijmuseum Hattem heeft een verhaal te vertellen dat aanspreekt bij een breed publiek. 

Het museum is laagdrempelig voor alle geledingen in de samenleving met extra aandacht voor 

de jeugdige bezoekers.  

Het bewijs hiervoor was het in 2021 opnieuw winnen van de ANWB-publieksprijs ‘Beste uitje in 

de Provincie Gelderland’. De grote hoeveelheid stemmen die door de ANWB-leden is uitgebracht 

op het Nederlands Bakkerijmuseum en de daaraan gekoppelde hoge waarderingscijfers hebben 

het mogelijk gemaakt dat het museum voor de vierde keer op rij goud in ontvangst mocht 

nemen. Een belangrijke opsteker voor iedereen die zich met hart en ziel heeft ingezet om het 

museum door deze crisistijd te loodsen. 

 

Zonder de steunmaatregelen van de overheid zou Coronajaar 2021 voor het Nederlands 

Bakkerijmuseum Hattem een financieel desastreus jaar geworden zijn. Dankzij de 

steunpakketten van de overheid heeft het museum de ergste nood kunnen lenigen. Het geleden 

verlies, maand na maand en jaar na jaar heeft steeds meer invloed gekregen op de 

bedrijfsvoering. Tijdelijke contracten konden niet worden verlengd, alleen noodzakelijke 

investeringen zijn gedaan en groot onderhoud aan de gebouwen is uitgesteld.  
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2. Organisatiestructuur 

Stichtingsbestuur 
• Voorzitter    Dhr. W. Kannegieter 

• Secretaris/penningmeester   Dhr.   J. van der Krabben 

• Algemeen bestuurslid   Dhr. H. van Looijengoed 

• Bestuurslid marketing   Mevr.  R. Siegers 

• Bestuurslid collectiebeheer  Mevr.   M. Jaspars 

 

Adviseur bestuur en directie 
• Human resourcemanager  Mevr. L. Cornelissen 

 
Kernteam 

• Directeur    Dhr. F. Voskuil 

• Coördinator Collectie en Educatie Dhr. M. Rodenburg 

• Office Manager/collectie  Mevr. W. Steentjes 

• Office Manager/facilitair  Mevr.   G. Garst 

• Sales en administratie  Dhr.  F. Weijkamp 

 
Medewerkers 

• Boekhouder   Dhr. B. Mol 

• Collectiebeheer    Dhr. C. Voskuil 

• Receptioniste   Mevr. F. Steenbergen 

• Verkoop    Mevr. H. Moesker 

• Facilitair medewerker  Mevr. G. van der Ziel 

 
 
Vakantiekrachten 

• Studenten werkzaam in wisselende samenstelling tijdens schoolvakanties. 
 
Vrijwilligers 

• Vrijwilligers werkzaam bij het beheren van de collectie, in de bakkerij en bij het onderhoud.  

Afbeelding 4: De bakkende boekhouder. 

Geweldige kerel wat heb jij al veel 

werk verzet achter de schermen. 

Jij bent in het museum de Bakkende 

Boekhouder geworden. 

Jouw leven balanceert bij ons tussen 

rekenmachine en kneedmachine. 

Tussen balans en bascule. 

Tussen grootboek en kookboek. 

Je bent cijfermatig mijn steun en 

toeverlaat. 

Een kei in rekenen en op wie ik altijd 

kan rekenen. 

 

Op jou werd ook in Coronatijd nooit 

tevergeefs een beroep gedaan. 

 

Triple B: Boekhouder Bakker Benny 

Je bent een vrijwilliger van formaat. 

 

 

Facebook: 12-03-2021 
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3. Bezoekersaantallen 

Het jaar beginnen met vijf maanden verplichte lockdown en daarna opstarten met beperkende 

maatregelen van de overheid zijn desastreus voor de bezoekersaantallen. Zeker als deze afgezet 

worden tegen 2019, het meest succesvolle jaar ooit. Vergelijkingen maken en daar conclusies 

aan verbinden is dus niet reëel.  

 

Wel reëel en een opsteker na de maanden dat de deuren op slot moesten blijven, was de enorme 

belangstelling bij heropening van het museum. Hierbij moet worden aangetekend dat er 

vanwege de toen geldende maatregelen minder mensen toegelaten werden dan onder normale 

omstandigheden. 

 

De maanden april, mei en september zijn traditiegetrouw de zogenaamde ‘groepenmaanden’ in 

het Nederlands Bakkerijmuseum. Met name ouderen zijn in die periode onderweg tijdens 

dagtochten met een touringcar. Ook schoolreisjes en kampweken leveren dan een substantiële 

bijdrage aan het totaal van alle bezoekers in die periode. Beide doelgroepen ontbraken het 

afgelopen jaar als gevolg van de Corona-maatregelen. Groepen die wel arrangementen 

gereserveerd hadden waren vaak genoodzaakt deze te annuleren.  

 

Om dit hoofdstuk toch positief af te sluiten kan nog gemeld worden dat het Daendelshuis zichzelf 

ook hier meer dan eens bewezen heeft. Het buitenterrein gaf, met de ruime terrasopstelling, de 

extra vierkante meters die nodig waren voor het generen van inkomsten uit de horeca. In de 

binnenruimtes zijn vanaf juni 2021 alle horeca-activiteiten samengebracht, afkomstig uit de 

overige panden van het museum. Het comprimeren van deze essentiële pijler onder het 

Bakkerijmuseum heeft de slagvaardigheid vergroot. De spreiding van bezoekers d.m.v. het 

reserveringssysteem had een gunstige uitwerking op de omzet. 
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4. Personeel en organisatie 

4.1. Coördinator collectie en educatie  

Het ontwikkelen van erfgoedleerlijnen voor het basis- en voortgezet onderwijs behoorde in 2021 

tot de taken van de Coördinator Collectie en Educatie. Dit gebeurde in samenspraak met de 

cultuurmakelaars in de regio. De Coördinator bezocht daarvoor regelmatig bijeenkomsten waar 

vraag en aanbod door de verschillende cultuurmakelaars werden samengebracht. Hier konden 

contacten worden gelegd met representanten uit alle disciplines van het onderwijs en 

geïnventariseerd worden wat de noden en behoeftes waren. Het rendement van deze investering 

is terug te zien in het grote aantal scholen dat jaarlijks een bezoek brengt aan het museum.  

Voortvloeiend uit deze contacten is de behoefte ontstaan, voor wat betreft de erfgoedleerlijnen, 

om nog beter maatwerk te leveren met betrekking tot de allerkleinsten. Bij het overbrengen 

van het verhaal van de bakkerij zal het nieuwe Poppentheater een belangrijke rol gaan spelen 

zoals verderop in dit verslag uitvoerig wordt beschreven. 

 

Het inspecteren van de depotcollectie waarmee een begin is gemaakt tijdens de verhuizing naar 

het Daendelshuis is door de Coördinator voortgezet en afgerond in 2021. Bij het hergroeperen 

van items is uitgegaan van de verschillende productgroepen waartoe ze behoren. Leidend is niet 

meer zoals voorheen de leeftijd maar het gebruik. Deze manier van een depot indelen komt 

overeen met de indeling in het museum.  

 

De verhuizing en de daarmee gepaard gaande herwaardering van de depotcollectie is voor de 

Coördinator aanleiding geweest nader onderzoek te doen naar de opgeslagen machines en 

gereedschappen. Waar nodig opnieuw determineren en beschrijven hoe de machines en 

gereedschappen gebruikt werden. 

 

 
  

Dag lieve Sint Nicolaas. 

Dag grappige Pieterbaas. 

Wat vonden wij het geweldig fijn, 

dat u gisteren bij ons wilde zijn. 

Wij staakten toen meteen ons 

wild geraas, 

en stopten even met het bakken 

van speculaas. 

Vol verwachting verzamelden zich 

groot en klein, 

voor het eerbiedwaardige 

Daendelshuis op ons plein. 

En daar verscheen u in 

goudbrokaat en rood en paars, 

met aan uw zijde, links en rechts, 

uw trouwste dienaars. 

Zaterdag was het 

Bakkerijmuseum uw domein 

en aten wij pepernoten en 

dronken bisschopswijn. 

 

Een geslaagde medewerkersdag. 

 

Facebook: 27-11-2021 

Afbeelding 5: Ondanks Corona toch nog de Sint op bezoek. 
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4.2. De officemanagers  

Na meer dan 15 jaar heeft Willeke Sangers afscheid genomen als Office Manager van het 

Nederlands Bakkerijmuseum. Samen met haar man heeft ze een eigen bedrijf opgestart en dat 

gegeven was niet te combineren met de werkzaamheden in het museum. Het museum is haar 

veel dank verschuldigd en heeft op gepaste wijze afscheid genomen.  

 

Op de vacature van Office Manger in het Nederlands Bakkerijmuseum kwam een enorme 

respons. Opvallend was de kwaliteit en de diversiteit van de sollicitanten. Na meerdere 

gespreksrondes waarbij ook Loes Cornelissen namens het stichtingsbestuur aanwezig was is 

uiteindelijk gekozen voor Brenda Steunenberg. Met inachtneming van de opzegtermijn in haar 

huidige functie en na een aantal meeloopdagen in februari, zal Brenda op 1 maart 2022 het 

kernteam komen versterken.  

 

De office-managers zijn tijdens de lockdownperiodes in 2021, door het wegvallen van een groot 

gedeelte van de dagelijkse werkzaamheden, betrokken geweest bij het administratieve gedeelte 

van het beheren van de collectie.  

 

 

  

Afbeelding 6: Afscheid van een kanjer 
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4.3. De museumbakker 

De actie ‘Bakken voor Behoud’ is in 2021 geprolongeerd en verder uitgebreid om zo toch enige 

inkomsten te genereren tijdens de periodes van geheel- of gedeeltelijke lockdown. Het succes 

van dit initiatief is grotendeels te danken aan de inwoners van Hattem die onze actie hebben 

omarmd. De groeiende klantenkring op zaterdagmorgen is daar het tastbare bewijs van. De 

motivatie bij veel van de klanten werd in eerste instantie ingegeven door ideële overwegingen. 

Gaandeweg bleek dat de ambachtelijke kwaliteit van de producten ook een rol ging spelen. De 

aandacht van de lokale pers en de mond tot mondreclame deden de rest. 

 

De ondersteuning vanuit het stichtingsbestuur was bij het slagen van de actie van essentieel 

belang. Het terug kunnen vallen op de vak-expertise die binnen het bestuur aanwezig is bleek 

onontbeerlijk. Ook vanuit de bakkerijbranche kwam steun in de vorm van het sponsoren van 

grondstoffen en het overdragen van kennis.  

 

Een woord van waardering is hier op zijn plaats voor Martijn Rodenburg die naast zijn 

werkzaamheden als Coördinator collectie en educatie samen met de directeur de schouders 

gezet heeft onder de nachtelijke werkzaamheden in de bakkerij. Ook Franc Weijkamp verdient 

een compliment voor zijn bereidheid om aan het einde van de nacht de ‘bakwinkel’ in te pakken 

en vanaf zeven uur in de ochtend zorg te dragen voor de verkoop. 

Boekhouder Benny Mol en horecamedewerker Arthur Voskuil hebben hun steentje bijgedragen 

op de vrijdag en bij de voorbereidingen van de zaterdag.  

 

 
  

Afbeelding 7: ‘Bakken voor Behoud’ tijdens de nachtelijke uren. 
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4.4. De activiteitenbegeleiders 

Voor het activiteitenteam, dat voornamelijk uit studenten bestaat, had in 2021 de bijna zes 

maanden durende lockdown van het museum grote gevolgen. Geen bezoekers betekent geen 

activiteiten.  

Om verspreiding van het virus tegen te gaan is er in overleg met de studenten voor gekozen 

om de aanwezigheid in het museum tot een minimum te beperken. Een groot aantal van de 

jongeren heeft werkzaamheden elders gezocht.  

De trouw van deze generatie aan het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem kwam meer dan ooit 

tot uiting nadat het museum de deuren weer mocht openen. Allen, zonder uitzondering, keerden 

terug op de basis. Het museum heeft zowel in de horeca als bij de activiteiten daarom niet te 

kampen gehad met personeelstekorten. 

 

Dankzij de veelal gunstige weersomstandigheden in 2021 konden de bakactiviteiten tot ver in 

november buiten plaatsvinden onder de colonnade. Dit gaf bezoekers de mogelijkheid om 

voldoende afstand tot elkaar te houden en ook de gewenste ventilatie was buiten geen issue. 

Meerwaarde van het buiten bakken was de reuring die het bracht op het plein voor het 

Daendelshuis en dat had weer een gunstige uitwerking op de horeca aldaar. 

 

 

 

 

 
  

En zo stonden ze vanmorgen op de kinderen te wachten. 

Familiebaktafels onder de colonnade met voldoende afstand en ventilatie. 

Elk gezin een eigen plekje om onder zijn leiding koekenmannetjes te maken. 

Naast dat het praktisch is en zeer Corona-proof vinden wij het ook gezellig. 

Vanaf ons mooie pleintje met z’n Frans ogende terras is het een feest om de jongste 

bezoekers ijverig in de weer te zien. 

Wij hopen op een mooie zomer en op veel kinderen die we mee mogen nemen op reis in 

het straatje van de bakker. 

 

Facebook: 21-07-2021 

Afbeelding 8: Het animatieteam. 
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4.5. Het horecateam 

De horeca in het Nederlands Bakkerijmuseum werd door de Corona maatregelen van de 

overheid opnieuw gesloten op 4 november 2020 en mocht weer open op 1 juni 2021. Vanaf die 

datum heeft de horeca zich, dankzij de gunstige weersomstandigheden, tot ver in oktober 

voornamelijk buiten afgespeeld op het terras. Voldoende ventilatie en afstand tot elkaar waren 

daarmee gegarandeerd.  

Op de eerste verdieping van het Daendelshuis is in 2020 een ruimte ingericht voor besloten 

gezelschappen. Deze ruimte wordt tijdens schoolvakanties ook gebruikt om meer ruimte te 

creëren voor het ontvangen van individuele bezoekers. 

Het doseren van gasten d.m.v. het reserveringsysteem maakt het mogelijk dat we meer 

bezoekers van dienst konden zijn. 

 

 

 

 

 
  

Afbeelding 15: Persoonlijke aandacht is zijn handelsmerk. 

Afbeelding 9: Ook het uitserveren van een kopje koffie gebeurt in stijl. 
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5. Collectie 

5.1. Het Pand 

Het Pand is de benaming voor het hoofdgebouw van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. 

Hier is het in 1977 allemaal begonnen met wat toen nog een ‘Creatief Centrum voor de 

Bakkerij’ werd genoemd en later zou uitgroeien tot een museum. In 2021 is hier het thema 

‘Broodbakkerij’ verder uitgewerkt. Met als basis een zeer compleet bakkerij-interieur 

afkomstig uit Renesse in Zeeland krijgt de bezoeker een realistisch beeld van het leven en 

werken van de bakker aan het begin van de vorige eeuw. De bakkerij met authentieke 

takkenbossenoven, de winkel en het dagverblijf zijn tot in detail gereconstrueerd.   

 

 
 

 

 

 
  

Afbeelding 10: Het pand waar het in 1977 allemaal begon. 
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5.2. Het Backhuijs 

Bij de herinrichting van de eerste verdieping van het Backhuijs heeft een algehele 

standplaatscontrole plaatsgevonden. Alle objecten zijn opnieuw ingevoerd in Adlib. Dit 

arbeidsintensieve proces was noodzakelijk omdat ruimtes tijdens de uitbreiding andere 

benamingen en of functies hebben gekregen.  

 

 

 
  Afbeelding 11: Onderhoudsgevoelige monumenten 
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De eerste verdieping is nu onderverdeeld in zeven segmenten: 

 

De Bakkersbibliotheek. 

Een bloemlezing uit de grote collectie boeken en vakbladen. 

Bezoekers krijgen een indruk van de diversiteit aan publicaties met 

betrekking tot de bakkerijbranche. 

Een ‘leestafel’ biedt verdieping door het belichten van telkens weer een 

ander thema.  

Het Koningshuis, Pasen, Sinterklaas en Kerst zijn daarbij jaarlijks 

terugkerende onderwerpen.  

 

Het Chocolade-atelier. 

Een overzicht van chocoladevormen afkomstig van 

de Franse firma Létang & Fils uit Parijs en  

de firma Anton Reiche met als thuisbasis Dresden. 

 

De Wisselexpositieruimte. 

In 2021 was hier de tentoonstelling ‘De bakker in Vorm’ te zien. 

Een expositie over het gebruik van vormen en mallen in de 

banketbakkerij. 
 

Het diorama ‘Een banketbakkerij in de negentiende eeuw’. 

Een levensgrote kijkdoos die de bezoeker zo’n honderd jaar mee terugneemt 

in de tijd en ze een blik gunt in de banketbakkerij van toen. 

 

Het diorama ‘Een koekverguldavondje’. 

De bezoeker kan hier kijken in de woonkamer van bakker de Groot uit de 

Camera Obscura en ziet de joffers aan het werk bij het decoreren van 

speculaaspoppen.  

 

Een permanente expositie over speculaas. 

De rijke historie van de koekplankkunst en de ontwikkeling van 

speculaasmachines wordt hier in beeld gebracht gecombineerd met de 

eeuwenoude tradities rondom het Sinterklaasfeest. 

 

Het diorama ‘O kom er eens kijken’. 

Op de tweede verdieping, boven de speculaasafdeling, is de bezoeker getuige 

van een bezoek dat de Goedheiligman en zijn trouwe metgezel brengen aan 

de bakker. De enscenering laat het magazijn van een bakker zien waar de 

Sint decemberlekkernijen keurt en inkoopt. 
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5.3. Daendelshuis 

De tweede en derde verdieping van het Daendelshuis hebben hun definitieve bestemming 

gekregen nu het depot en de bibliotheek daar zijn ondergebracht. Het kernteam heeft de eerste 

vijf ‘lockdown’ maanden van het jaar gebruikt om de collectie te hergroeperen nadat alle 

objecten tijdens de verhuizing een tijdelijke standplaats hadden gekregen.  

Kleine items zijn ondergebracht op de derde verdieping van het Daendelshuis in zuurvrije 

kartonnen dozen. Om deze ruimte, in de nok van het gebouw, klimatologisch beter beheersbaar 

te kunnen houden zijn al tijdens de restauratie van het Daendelshuis extra isolerende 

maatregelen getroffen.  

Voor de grotere objecten zijn aluminium stellingen aangeschaft. Deze hebben als voordeel dat 

ze licht zijn in gewicht en sterk in draagkracht.  

 

 
  

Afbeelding 12: Uitzicht vanuit de bakkerij. 
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5.4. De bibliotheek 

Meer dan 7000 boeken, vakbladen en geschriften zijn in 2021 door de handen van onze 

collectiebeheerders gegaan. Om de toegankelijkheid van de documentatie te vergroten voor een 

breder publiek zijn zogenaamde informatiemappen samengesteld. In deze mappen zitten 

antwoorden op de meest voorkomende informatieverzoeken. Daarbij is ook rekening gehouden 

met jaarlijks terugkerende vragen over seizoensartikelen zoals bijvoorbeeld de historie van 

speculaas en de herkomst van de oliebol.  

 

Om meer ‘hits’ te creëren bij het zoeken naar informatie in de boeken via Adlib zijn per boek 

extra trefwoorden toegevoegd aan het digitale bestand. Een zeer tijdrovend werkje maar 

uitermate geschikt om uit te voeren tijdens de lockdown. Het investeren van tijd wordt 

gelegitimeerd door het te verwachten rendement.  

 

5.5. Het depot  

De meerwaarde van de werkzaamheden achter de schermen bij het behoud en beheer van de 

collectie is voor derden niet altijd zichtbaar. Arbeidsintensief was in 2021 de inspectie van de 

kleine objecten die in het depot aan het oog onttrokken worden door de zuurvrij-kartonnen 

dozen waarin ze zijn opgeborgen. Omdat het daarbij veelal ging om mallen en vormen die uit 

meerdere onderdelen bestaan is, naast de kwaliteitscontrole, ook gekeken naar de 

compleetheid.  

 

5.6. Het museum als vraagbaak 

Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft het grootste en meest veelzijdige archief over 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 2021 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: 

• Verzoeken om historisch beeldmateriaal. 
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5.7. Aankopen/schenkingen 2021 

In uitzonderlijke gevallen neemt het museum nog schenkingen aan: 

 
• Winkelkast; 

• Glas in loodraam met afbeelding van de bakker; 

• Boek over de geschiedenis van peperkoek. 

 

 

 

 
  

Het bakkers-

winkeltje 

ergens in 

Brabant 

bestaat niet 

meer. 

Het oude pand 

heeft de 

vernieuwings-

drift niet 

overleefd. 

De sloop-

hamer was 

onverbiddelijk 

en de 

aannemer 

kende geen 

genade. 

Gelukkig zijn 

er nog 

mensen met 

een hart voor 

het verleden. 

Zo werden 

deze fraaie 

ramen op het 

nippertje en 

onder 

tijdsdruk 

gered van de 

ondergang. 

 

Facebook: 

28-08-2021 

 

Afbeelding 13. Bakkersramen uit Bloemendaal 
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6. Het fundament 

6.1. De Museumshop 

De meerwaarde van de museumwinkel heeft zich ook in 2021 weer volop bewezen. Een 

aantrekkelijk assortiment van veelal aan de bakkerij gerelateerde artikelen biedt de gasten de 

mogelijkheid een bezoek aan het Nederlands Bakkerijmuseum af te sluiten met een tastbare 

herinnering.  

Mede dankzij het succes van programma’s zoals ‘Heel Holland Bakt’ is het thuisbakken weer 

volop in de belangstelling komen te staan. De museumwinkel speelde hierop in door in 2021 het 

assortiment aan kook- en bakboeken flink uit te breiden.  

Tot de zomervakantie van 2021 vond in de museumwinkel ook de verkoop van brood en banket 

voor de actie ‘Bakken voor Behoud’ plaats. Door het succes van deze actie en daardoor een 

toename van het aantal producten uit eigen bakkerij ontstonden er logistieke problemen.  

Luxeproblemen die echter wel om een oplossingen vroegen. Ruimtegebrek en de afstand tussen 

bakkerij en winkel waren de grootste uitdaging.  

 

Met het verplaatsen van de horeca naar het Daendelshuis kwam de ruimte waar de gelagkamer 

was ondergebracht in het Backhuijs vrij. Deze centraal gelegen plek leende zich uitstekend om 

een tweede winkel op te starten. De zogenaamde ‘Bakwinkel’. Een negentiende-eeuws 

bakkersinterieur uit Kampen kon hergebruikt worden als sfeervol uitgangspunt. Bij de verdere 

inrichting zijn ook, uit dezelfde periode daterende, objecten van andere bakkerijen gebruikt. 

Blikvangers daarbij zijn twee fraaie ramen met afbeeldingen van een bakker voor de oven. 

Afkomstig uit een banketbakkerij in Bloemendaal bieden zij overdag maar ook ’s avonds bij het 

schijnsel van de lantaarnpaal een romantische sfeer. Een winkelkast uit Amsterdam completeert 

het geheel. 

 

Dat de ‘nieuwe’ Bakwinkel grenst aan de bakkerij en dat er ‘s nachts niet meer met brood- en 

banket trolleys over de straat gereden hoeft te worden is voor ons en voor onze buren ook 

winst. 

 

De Museumwinkel is zo in 2021 de plek geworden waar souvenirs, boeken, bakgerei, 

ansichtkaarten en aanverwante artikelen verkocht worden. De Bakwinkel verkoopt brood, 

banket, bakmixen en grondstoffen. 

 

Franc Weijkamp, verantwoordelijk voor de in- en verkoop van de museumwinkel, heeft ook de 

verantwoordelijkheid op zich genomen voor de bakwinkel.  
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Beetje vrieskou vannacht toen ik naar de bakkerij liep door de slapende stad. 

Iedereen was al naar bed.  

Overal waren de lichten uit. 

Behalve in ons kleine kleine winkeltje! 

Daar stonden twee kerstboompjes helder te stralen. 

Ze straalden van trots omdat ze versierd waren met echte kerstkransjes. 

Liefdevol gemaakt door de bakkertjes van het museum. 

Kransjes aan een rood lintje en net als vroeger met amandelschaafsel en 

grove suiker.  

Fijn zo’n boompje vol herinneringen.  

Een mooi begin van weer een nieuwe nacht ‘Bakken voor Behoud’. 

Gauw naar binnen…. 

Facebook: 18-12-2021 

Afbeelding 14. Kerst in de museumshop. 
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6.2. De Bakwinkel  

 

 

 

 

 

 

Verhuisbericht! 

Op 6 mei 2020 zijn wij gestart met de actie ‘Bakken voor Behoud’. 

Voor het Nederlands Bakkerijmuseum een laatste strohalm in moeilijke tijden. 

De actie is tot onze grote blijdschap omarmd door veel Hattemers die met het kopen van 

brood en banket een zeer gewaardeerde bijdrage hebben geleverd aan het in stand houden 

van het cultureel erfgoed in de eigen gemeente.  

Uw respons en enthousiasme hebben ons geïnspireerd en zeker ook gemotiveerd. 

‘Bakken voor Behoud’ is uit nood geboren maar heeft ons veel geleerd en veel plezier 

gebracht. Zoveel zelfs dat we hebben besloten, ook nu het museum voorzichtig aan de 

deuren weer mag openen, om er mee door te gaan. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw concept waarbij we om logistieke 

redenen de winkel en bakkerij dichter bij elkaar hebben gebracht. 

Op 10 juli openen wij onze tweede winkel in het oude Backhuijs Kerkhofstraat 16 

tegenover de entree van het museum! In deze ‘Bakwinkel’ zal vanaf die datum de verkoop 

van brood en banket plaatsvinden. Daarnaast bieden wij u bakmixen, keukengerei en 

vakboeken voor thuis.  

Ook daar zult u door Franc ontvangen worden in een sfeervolle historische ambiance. Een 

negentiende-eeuws interieur afkomstig uit een banketbakkerij in Kampen en volledig 

gerestaureerd door de vrijwilligers van het museum.  

De Museumshop blijft gehuisvest in het prachtige pand Ridderstraat 23. 

Franc hoopt u op zaterdag 10 juli te mogen begroeten in zijn nieuwe winkel. 

Facebook: 09-07-2021 

Afbeelding 15. De Bakwinkel. 
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Bij het schrijven van dit jaarverslag is de Bakwinkel een half jaar in gebruik en kunnen er 
conclusies getrokken worden. Museaal gezien biedt de Bakwinkel een uitgelezen mogelijkheid 
meer collectie te tonen. Het negentiende-eeuwse winkelinterieur uit Kampen komt hier, na 
restauratie, volledig tot zijn recht. Ook het kunnen tonen van de unieke ramen geeft 
voldoening. 

Bezoekers krijgen in de Bakwinkel een stijl zuiver beeld van een banketwinkel uit een stad waar 

welgestelde burgers het mogelijk maakten dagelijks luxeproducten als koekjes en taart in het 

assortiment te hebben.  Dit in tegenstelling tot bakkerswinkels in dorpen en gehuchten waar de 

armoedige omstandigheden bakkers dwongen het luxere assortiment alleen op vrijdag en 

zaterdag aan te bieden.  

 

Het succes van de Bakwinkel van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem komt misschien wel 

door de symbiose die collectie en commercie hier zijn aangegaan met elkaar. Klanten en 

bezoekers komen hier voor de smaak en de sfeer. Dat Franc daar achter de toonbank nog zijn 

opgeruimde persoonlijkheid aan toevoegt is een niet te onderschatten meerwaarde. 

 

6.3. Het Spijslokaal  

Het Spijslokaal is in 2021 het kloppende hart van het Daendelshuis geworden. Bij de aankleding 

van deze ruimte is gebruik gemaakt van bakkerij-inventaris afkomstig uit Brabant. Hoewel 

functionaliteit hier voorop staat als de plek van waaruit de horeca het restaurant en het terras 

bedient, is er over gewaakt dat de uitstraling recht doet aan de sfeer in overige panden. Moderne 

apparatuur zoals koffiemachines en koelvitrines zijn geïntegreerd in een historische setting. De 

kelder onder het Spijslokaal is gerestaureerd en in 2021 in gebruik genomen voor de opslag van 

kratten frisdrank en de emballage.  

 

6.4. De Poffertjessalon  

Een monumentaal pand, een historisch interieur en een fraai besloten terras hebben er ook in 

2021 weer aan bijgedragen dat de Poffertjessalon een niet meer weg te denken onderdeel van 

het Nederlands Bakkerijmuseum is geworden. 

Dat het bakken van de poffertjes in een publieksruimte gebeurt maakt het voor de bezoekers 

extra aantrekkelijk en stimuleert de verkoop. Ook hier gaan commercie en collectie een 

symbiose aan die beiden ten goede komt. De collectie bepaalt de unieke sfeer in het gebouw. 

De inkomsten die gegenereerd worden in een ruimte waar het goed toeven is, komen ten goede 

aan het behoud en beheer van de collectie. 

 

6.5. Het Buitenterrein  

Vanaf de eerste zonnige lentedagen in maart tot ver in de maand oktober speelt het 

buitenterrein van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem een grote rol bij de exploitatie van 

de horeca en de activiteiten voor kinderen. 

Hoewel dit terrein pas in juni 2020 in gebruik is genomen heeft het zijn dienst al meer dan 

bewezen. In Corona-tijd bood het de mogelijkheid om horeca en activiteiten op een voor de 

bezoekers en de medewerkers veilige manier plaats te laten vinden.  
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Portret van een Poffertjesbakker op het noordoostelijkste puntje van de Veluwe. Een 

portret van één van de jonge mensen in ons museum tijdens de herfstvakantie. Jonge 

mensen die hard willen werken voor de goede zaak. Een generatie die ervoor zorgt dat wij 

als museum niet stoffig en oubollig worden. Zij leren van ons maar wij leren ook van hen. 

Ze zijn ons doorkijkvenster naar de toekomst. Aan het einde van de dag fietsen ze altijd 

gezamenlijk en in een lange sliert naar huis. Overigens niet voordat ze eerst uitvoerig de 

mobieltjes checken om te kijken of ze nog iets gemist hebben in de rest van hun leven.  
Samen werken ze voor bezoekers, samen lachen ze met bezoekers, samen lachen ze om 

bezoekers, samen mopperen ze op bezoekers en samen verbazen ze zich over bezoekers.  

De scholieren en werkstudenten van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem! 

Facebook: 07-11-2021 

Afbeelding 16. Het recept van onze poffertjes blijft geheim. 
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Soms komen dromen uit en onze Poffertjessalon is daar het tastbare bewijs van. 
Een fris wit gebouw met een respectabele leeftijd dat ooit zelfs als onderkomen voor twee 
stieren heeft gediend. Deze twee stieren hadden het druk. Zij moesten de circa 300 

koeien van de boeren binnen de stadsmuren van Hattem bedienen. Van ‘Bollenstal’ naar 
Poffertjessalon en daar tussenin ook nog decennialang gemeenschapshuis van de 
Hervormde Kerk. Zoiets krijg je niet verzonnen! 

Dat stieren levensgevaarlijk kunnen zijn bleek op een zondag toen de boer zijn beide 

dieren ging voeren. Hij deed dat na een bezoek aan de kerk waar de preek wat langer had 

geduurd dan verwacht. Normaal gesproken wisselde de boer zijn zondagse kleding om 

voordat hij de stal betrad. Die ene keer, waarschijnlijk gedreven door haast, niet en dat 

werd hem fataal. Misschien zag de boer er anders uit in zijn beste pak, misschien rook hij 

anders, in ieder geval ging het mis. Eén van de stieren reageerde agressief en drukte de 

boer dood. 

Onze vijf monumenten dateren grotendeels uit de zeventiende eeuw. Zij kunnen veel 

vertellen over de geschiedenis van de vestingstad Hattem. Lief en leed heeft zich binnen 

hun muren afgespeeld.  

De Poffertjessalon heeft een ietwat tragisch verleden maar dat is dan wel al heel lang 

geleden…. 

 

Facebook: 27-11-2021 

Afbeelding 17. Van bollenschuur naar Poffertjessalon. 
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Afbeelding 18. Op ons pleintje is het goed toeven. 

Wat een heerlijk beschut terras hebben we toch. Omsloten door onze mooie historische 

panden. 

Goed toeven met dit weer onder de parasols. Niet alleen genietend van koffie met 

overheerlijk banket, 

maar ook van de bedrijvigheid van onze bakkertjes. 

Vingervlugge types die in een handomdraai goudbruine poffertjes bakken van lobbig 

beslag. 

Wij zijn bevoorrecht dat we mogen werken op zo’n plek. 

 

Facebook: 06-08-2021 
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7. Onderhoud en schoonmaak 

7.1. Onderhoud 

Met vijf monumenten op leeftijd is er altijd genoeg te doen voor wat betreft het onderhoud. Een 

groot deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door een klusteam van vrijwilligers. Daar 

waar specialisme gevraagd was is een beroep gedaan op externe expertise.  

 

Extra aandacht was er dit jaar voor de vochtproblematiek in de kelders onder Het Backhuijs. 

Hier zijn extra wanden aangebracht met ventilatie ruimtes.  

In de kelders onder ‘Het Pand’ zijn de ruimtes waar zich de toiletten bevonden omgebouwd en 

hebben nu een magazijnfunctie gekregen.  

De eerste verdieping van Het Daendelshuis is door het klusteam in gereedheid gebracht voor 

de opbouw van het Poppentheater.  

De wanden in de Kapel zijn gedeeltelijk opnieuw opgemetseld en de entree naar de kapel is van 

een stenen trapje voorzien. 

 

 
Afbeelding 19. Wat we niet kunnen kopen maken we zelf. 
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7.2. Schoonmaak 

Met de aankoop van het Daendelshuis eind 2019 bestaat het Nederlands Bakkerijmuseum 

Hattem nu uit vijf gebouwen. Mooi maar zeer bewerkelijke monumenten om schoon te maken.  

Het schoonmaakteam heeft medio 2021 afscheid genomen van Rialda Madic. Zij heeft als 

vluchtelinge het museum gebruikt als opstap naar een volledige re-integratie in onze 

samenleving. Ze heeft zich onze taal machtig gemaakt door erop te staan dat wij vanaf het 

begin Nederlands met haar zouden spreken. Haar eerste jaar in het museum was Rialda 

werkzaam achter de schermen. Met haar ijzeren wil om de Nederlands taal onder de knie te 

krijgen en met de enorme vorderingen die ze daarin maakte was het na ruim een jaar al mogelijk 

om taken uit te voeren voor de schermen. Het contact met de bezoekers en het onderdeel zijn 

van een team versterkten de integratie.  

Toen de taal geen echte belemmering meer was kwam het verlangen weer aan de slag te gaan 

in het vakgebied waar ze in haar geboorteland voor was opgeleid. De gezondheidszorg en dan 

met name de zorg voor de ouderen.  

Met trots om wat ze in korte tijd bereikt heeft maar ook met weemoed hebben we afscheid 

genomen van Rialda. Dankbaar voor haar enorme en nooit aflatende inzet maar ook voor de 

levenslessen die we van haar geleerd hebben. 

 

  



   31 

8. Activiteiten 

8.1. Bakken  

De Colonnade op het buitenterrein van het Daendelshuis was het centrale punt van alle 

activiteiten die door het museum in 2021 georganiseerd werden. Familie-baktafels, op ruim 

voldoende afstand van elkaar boden bezoekers de mogelijkheid om, blijvend in de eigen 

‘bubbel’, deel te nemen aan bakactiviteiten. Door instructies op afstand van de 

activiteitenbegeleiders en hier en daar een helpende hand van een vader, moeder, opa of oma 

konden kinderen van alle leeftijden, ondanks de beperkende maatregelen, toch zelf aan de slag. 

Speculaaspoppen maken of mannetjes van peperkoek alles vond buiten plaats onder de 

overkapping. Door het reserveringssysteem en de daarbij behorende tijdsloten was het nooit te 

druk en voelden zowel de bezoekers als de medewerkers zich prettig.  

 

8.2. Erfgoedleerlijnen en kinder-activiteiten  

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 en vragenlijst. 

 

8.3. Activiteiten voor volwassenen 

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’. 

 

8.4. Activiteiten voor mensen met een beperking 

Mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking vonden ook in 2021 weer hun weg 

naar het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. 

Groepsbezoek van mensen met een verstandelijke beperking hebben, door de wijze waarop de 

woonvorm waarin ze leven geslalte heeft gekregen en door de activiteiten die daar worden 

aangeboden, vaak ervaring en grote affiniteit met bakken. 

 

Voor mensen met een visuele beperking stond de workshop Speculaas bakken weer hoog 

genoteerd. Het relief in de koekplanken, het werken met geurige specerijen en het kneden en 

vormen van deeg maken deze activiteit, ook voor wie niet kan zien, tot heerlijke bezigheid.  

Bij de rondgang door het museum zijn objecten opgesteld die ‘gevoeld’ kunnen worden. 
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Afbeelding 20. Jeugdige bakkers krijgen les van een oude rot in het vak. 
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9. Samenwerking 

9.1. 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. 

 

   
 

 

 

9.2. 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 21 en 22: Het Voerman Museum Hattem en het Anton Pieckmuseum Hattem.  
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10. Social media 

10.1. 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 

meer dan 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. 

 

       

 
 
  

Afbeelding 23, 24 en 25: Facebook, Instagram en Twitter. 
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11. Waardering, steun en erkenning 

11.1. Steun 

In een tijd waarin 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. 

 

 

 

11.2. Erkenning 

Ook in 2021 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 2021 mee en 

werd voor de derde maal bekroond met goud! Het museum mocht zich ook in 2021 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 36: Soms was er een sprankje hoop. 

Afbeelding 26: Dankbaar. 
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11.3. Sponsoren en subsidiënten 

In 2021 is Nederlands Bakkerijmuseum Hattem financieel ondersteund door: 

 

 

 

 

   

Subsidies 

Gemeente Hattem 

 

Sponsoring 

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 



   37 

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 bezighouden 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 Officemanager 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 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. 
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Dank jullie wel Franc, Martijn en Arthur. 

Dankbaar dat jullie vandaag precies een jaar geleden naast mij zijn gaan staan. 

Jullie inzet voor het Nederlands Bakkerijmuseum was tot dan toe al groot maar er kon 

blijkbaar nog een schepje bovenop. 

Op 6 mei 2020 ben ik gestart met de actie ‘Brood voor Behoud’. 

Het museum was toen al twee maanden verplicht gesloten. 

Alle inkomsten waren weggevallen en alleen ons bakkerijtje bood nog mogelijkheden. 

Hoewel jullie net als ik overdag invulling geven aan andere functies in het museum hebben 

jullie mijn reddingsplan omarmd en daarmee ook mij. 

12 maanden geleden zijn we samen begonnen met het bakken van broden om met de 

opbrengst daarvan ons museum de broodnodige steun in de rug te geven.  

Over dat jullie daarvoor vele nachten moesten opofferen heb ik jullie nooit één keer horen 

klagen. Integendeel jullie enthousiasme gaf extra moed en energie om door te gaan. Ook 

toen na maanden de crisis uitzichtloos begon te lijken.  

Als blijk van dank voor jullie tomeloze inzet en als dierbare herinnering aan een jaar van 

grote saamhorigheid heb ik jullie geportretteerd.  

Foto’s genomen tijdens jullie werkzaamheden om het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem 

een toekomst te blijven geven na Corona. 

De portretten krijgen een ereplaats in het museum en jullie drie een bijzonder plekje in 

mijn hart. 

 

Facebook: 06-05-2021 


