
6.08 Bakspieker, gemeente Denekamp 

 

Ter plaatse 
1741 

Volgens de inscriptie boven de ingangsdeur op het erf van boerderij 
"Op 't Eekman" ca. 4 km. ten Oosten van Denekamp. Het dorp 
Denekamp is ontstaan rondom een verzameling hoeven waarvan de 

brink de kern vormde (vgl. Drenthe dorpen). 
 

In het museum 
Sinds1917 

Een van de oudste objecten van het museum. 
 

Beschrijving 
Vakwerkgebouwtje, vulling met baksteen en leem. Alleen aan de 

achterzijde zijn nog enkele lemen vakken. Fundering van blokken 
Bentheimer zandsteen. Het dak, met dakpannen, is naar één zijde 

doorgetrokken, waardoor de bijenkorven eronder beschermd waren 
tegen regen. De honing werd gebruikt als zoetmiddel. 

De bakoven is uitgebouwd: De eigenlijke oven is een kleine holle 
ruimte van baksteen en leem (zie voor gebruik bij 1.15 Beltrum). Hier 
werd voor eigen gebruik en wellicht ook voor buurtgenoten brood 
gebakken, Waarschijnlijk zal dit hier roggebrood geweest zijn. Ook at 
men gedroogd fruit. 
Het woord "Spieker" zal samenhangen met het Duitse "Speicher" 
(voorraadschuur). 

De bakspieker stond los van de boerderij, o.a. met het oog op 
brandgevaar. Samen met andere verspreid over het erf staande 
nevengebouwen. 
We treffen dit ook aan in de Achterhoek (vgl. museumboerderij "Erve 
Kots"). De financiering van de plaatsing in het Museum kwam destijds 
(mede) tot stand door A.J.H. Blijdestein te Enschede. "Beuningen" en 



"Denekamp" geven samen nog een goede indruk van het N.O.M. in de 
begintijd. 
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Andere teksten website NOM 
Brood bakken is bepaald niet zonder gevaar… 

Brood bakken is nog best een gevaarlijk karweitje. De oven wordt 
namelijk eerst met takkenbossen heel heet opgestookt. Als de 

temperatuur hoog genoeg is, wordt het gloeiende hout eruit gehaald en 
de ovenvloer schoongeveegd. En dan gaat het deeg erin. Gelukkig zijn 
de bezems, broodspanen en tangen lang genoeg, maar het blijft 
opletten met zo’n hete oven. Vanwege brandgevaar staat het bakhuis 
ook meestal een eindje bij het woonhuis vandaan. Dit is een vrij groot 
bakhuis, met onder het dak zelfs nog ruimte om bijen te houden. Maar 
meestal is het niet meer dan een gemetseld oventje met een afdak 
erboven. In het oosten van het land worden bakhuizen ‘bakspiekers’ 
genoemd. Boven de deur van deze bakspieker is het bouwjaar 
uitgesneden: 1741. 

 
Bakhuisjes stonden, met het oog op brandgevaar, vaak los van de 

boerderij. De oven werd gestookt met takkenbossen. Als de oven heet 
genoeg was, werden de takkenbossen verwijderd en de vloer 
schoongemaakt. De overgebleven hitte in de oven bakte het brood 
gaar. Het bakhuis is in 1917 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

  

 


