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aan de Oude Gracht. Het winkeltje draagt de naam ‘De keuken van KEEK’, 
aangezien de bakkerij er onder is gevestigd.  

Maria Zwart is de eigenaresse van het hele spul. En ik heb nog nooit een baas 
gehad, die het zo goed voor heeft met haar werknemers. Natuurlijk heeft 
elk bedrijf zijn zwakke plekken en valkuilen, maar bij Maria weet je zeker 
dat alles wat ze doet, met goede bedoelingen is. Dat merk je niet alleen als 
werknemer, maar ook als gast. Het bedrijf, met werknemers die vrienden 
worden, voelt als een warm bad. Wellicht is dat gevoel voor de gasten net zo 
belangrijk als de kwaliteit van de zelfgemaakte + biologische producten. (Die 
maandelijkse borrels werken natuurlijk ook goed mee).

In de zomer van 2019 vraagt Maria mij, of ik interesse heb om een dag in de 
week te helpen in de bakkerij. Ik bak tenslotte thuis ook graag, doe het goed 
in het minuscule keukentje van de lunchroom en ze begrijpt dat vier dagen 
per week in de lunchroom wat saai wordt. Bakken, dat lijkt me wel wat. Dus 
daar ging ik. Ik ontmoet de Britse hoofdbakker Lucas (Miller), de voormalig 
chef-kok Mathijs (Broekema), en snel wordt ons team aangevuld met Ankie 
(Dols) en Kees (van Duijn). Ik vind het fantastisch, machtig interessant en 
heel hard werken. 

De kleine werfkelder is bloedheet in de zomer en ijskoud in de winter. Maar 
leren zuurdesembrood, croissantjes en bladerdeeg te maken en het mogen 
nadenken over smaakcombinaties en mogelijkheden vind ik prachtig. In rap 
tempo (stilzitten kan echt niet) wordt me geleerd hoe je goed uien moet snijden, 
wat er in de 40 liter soep geflikkerd wordt en hoe je het beste croissantjes kunt 
toeren en lamineren. Heel snel wordt het bakkersritme en efficiënt plannen 
daarbij gepropt. Ook de vele muzieksmaken die langskwamen, de diepe, hele 

goede gesprekken en het keihard werken vind ik heerlijk. Ik voel me thuis in 
de bakkerij, ik vermaak me er en ik kan het goed vinden met mijn collega-
bakkers. Al snel werk ik helemaal niet meer in de lunchroom.

Een kleine 1,5 jaar werk ik elke week 3 dagen (met een kleine tussenpoze 
vanwege een geblesseerde elleboog) in de bakkerij. Matthijs vertrok, en Erik 
(man van Maria kwam) en samen bakken we (ook tijdens de corona-crisis) 
keihard door. De aantallen groeien en daarmee ook het harde lopen. Totdat ik 
me realiseer dat de combinatie van dat wat ik echt wil doen (visuele verhalen 
maken) en het bakkersbestaan niet te combineren valt. Als ik zeg ‘hard 
werken’ heb ik het namelijk over 16000 stappen voor 4 uur ‘s middags, om 
half 7 beginnen en eigenlijk nooit op tijd klaar zijn. Dus komt het moment dat 
ik, met heel veel pijn in mijn hart, besluit om te stoppen als bakker. 

Voor ik vertrek heb ik een paar mini eisen. Eén daarvan is kaneelbroodjes 
ontwikkelen (die nu vast op het menu staan), het andere is een fotoserie 
maken van de bakkers en het bakken. Omdat ik, zo bedacht ik me, nu nog 
weet hoe we bewegen, hoe het ritme en de timing van de bakkerij is. De foto’s 
gebruikte ik om alle collega’s een ansichtkaartje te sturen, en ook prijken 
de bakkersportretjes op de muur van KEEK’s nieuwe bakkerijlocatie aan de 
Springweg. 

Dit boek is een verzameling van alle foto’s die ik maakte. Op Ilford HP5 plus, 
35 mm. Vooral voor mijzelf. Om niet te vergeten hoe het was om bij KEEK te 
horen en om bakker te zijn. En voor eenieder die wil weten hoe het was in de 
werfkelder. 

Van februari 2019 tot december 2020 was ik werknemer bij KEEK. Een 
biologische lunchroom en bakkerij aan de Twijnstraat en Oude Gracht in 
Utrecht. Het was mijn eerste plek, na mijn verhuizing van Manchester 
(Engeland) terug naar Utrecht, waar ik mij thuis voelde. En waar ik gewoon 
mocht zijn. KEEK is voor mij een bedrijf waar de werknemers speciaal zijn. 
Het biologische karakter van de tent waar alles zelfgemaakt is, creëert een 
enclave in een linkse bubbel van voornamelijk vrouwen waar ik me thuis 
kan en mag voelen (ook veel collega’s zijn antropoloog, ha!) Het is ook niet 
verwonderlijk dat veel van mijn KEEK-collega’s goede vrienden zijn, die ik 
ver na mijn tijd bij KEEK hoop en denk te blijven zien. De mensen die bij 
KEEK komen werken, zijn bijna altijd míj́n mensen. 

Toen ik begin 2019 begon bij KEEK, was dat bij de Lunchroom. Vier dagen 
in de week knallen. Broodjes smeren (en snijden), taartjes serveren, veel 
lachen en vooral hard rennen. Als KEEK op volle toeren draait, zit de tent 
van ‘s ochtends vroeg tot laat in de middag vol. De zondagen dat we met 
6 mensen op de vloer staan (meer kan niet) en ik samen met Hanneke 
(Schriever) in hoog tempo de lunch eruit pomp, terwijl de andere collega’s 
hard rondrennen om het eenieder naar de zin te maken. De dinsdagochtend 
als de Taj Chi dames of de schoolmoeders kwamen om vooral te zeiken. 
De discussies met Hugo, dat hij niet zomaar naar binnen mag (Hugo is 
permanente bewoner van instelling Altrecht). De dagen dat er gedweild 
moest worden en we dat doen met heel harde Putomayo muziek of Zeroes 
Heroes. En zelfs het inruimen van de koelkasten, het dagelijkse stofzuigen 
en de stank die in je kleren hangt na een dag werken. Allemaal zijn ze net 
zoveel onderdeel van KEEK als de scones en het brood dat we serveren. In de 
loop van de zomer van 2019 (i.v.m. vakanties en rustige tijd in de lunchroom 
door de zomertemperaturen), werkte ik ook af en toe in het kleine winkeltje 



Elke ochtend begint om 7 uur. De eerste bakker doet alle deuren open, lichten 
aan, zet de rijskast aan, voert Gateau (de poes) en kijkt of de oven nog opwarmt. 
Vervolgens scheid je de eieren, lak je de gisteren al gerolde croissantjes en 
kaneelbroodjes met ei-geel en zet je die in de rijskast. Daarna pak je de eerste 
lading broden uit de koelkast, snijdt ze in met een scheermes en schuift ze in de 
oven. Na het brood, ‘voer’ je het Levain van gisteren. Het water moet exact 27 
graden zijn. Die bak gaat ook in de rijskast. Hierna begin je met de scones. Bij 
KEEK maken we zoet en kaas. De boter moet heel koud zijn. Die snijd je in de 
Robocoup. Het deeg niet te lang laten draaien in de mixer, dan worden de scones 
niet luchtig. Na het uitsteken even lakken met een beetje karnemelk. Die met 
kaas krijgen nog sesamzaad en geraspte kaas bovenop. Daarna terugkoelen in de 
koelkast. 



Scones in de koelkast, brood in de oven, croissants 
in de rijskast? Nu is het tijd voor het uitrollen van 
het bladerdeeg. De toeren hiervoor zijn gisteren 
al gedaan. Na het uitrollen, vul je de lange sliert 
bladerdeeg met de vegavulling die ook al klaar staat 
in de koelkast. Je snijdt ze zo breed als het vierkante 
broodmes. Nog even lakken met eigeel en ook die 
kunnen wachten in de koelkast tot de ovens leeg 
zijn. Nadat alle ochtendtaken klaar zijn komt er een 
lijstje met alles dat we die dag moeten maken. Op 
zondagen altijd heel veel worteltaarten en quiches, 
citroenbodems vormen voor de maandag, op dinsdag 
bijna altijd soep of vegavulling. Chocotaarten moeten 
worden getopt, en heel misschien moeten we ook 
nog extra spinaziehummus maken. Altijd is er het 
croissant- en brooddeeg. 



Elke dinsdag en vrijdag rond 8 uur komt de bestelling van BD (biologisch 
dynamisch). De chauffeur van de vrachtwagen mag de Oudegracht niet 
op en dus rijdt hij met de containers helemaal over de stoep naar de werf. 
Daar lopen we als bakkers met de zware bestelling de trap af. Ook de 25 
kilo zakken bloem worden zo getild. Ik heb me regelmatig afgevraagd 
of ik niet met zak en al de gracht in zou glijden. Gelukkig is dat nooit 
gebeurd. 

Rond half 9 komt het personeel van de winkel. Rechts zie je Evina van 
Marrewijk die een havercappuccino maakt.



In de eerste maanden van mijn werk als bakker hadden we dagelijks te maken met 
een muizenplaag, de muizen hadden ontdekt dat er veel lekkers ligt in de kelder. 
Nadat ik op een dag om 7 uur ‘s ochtends Lucas aantref terwijl hij een muis (die 
nog leeft in de val) wil verdrinken, besluit Maria dat er een poes moet komen. En 
dus kwam Gateau, met 3 kittens in het voorstukje van de werfkelder wonen. Een 
knuffelkont, mijn lievelingscollega en degene die altijd blij is om je te zien in de 
ochtend. 

Rechts; haar en ons uitzicht vanaf de werf in de winter.





Bibi Epping is een beetje de moeder van de Keuken van Keek. Ze is misschien 
niet de beste manager of de meest georganiseerde collega, maar ze is wel de 
warmste vrouw die ik ken. Een soort warme moederlijke deken rolt over je 
heen zodra ze je ziet en als ze oprecht aan je vraagt hoe het gaat. Een echte 
lieverd is het! 



De hele dag zijn we bezig met het maken van brooddeeg. We beginnen rond half 8 met het voeden van het Levain. Dat vervolgens in de rijskast wordt bewaard. Rond 
half 11 maken we het deeg en roteren dit elke 30 minuten. Tot het uiteindelijk 4 vouwen heeft. Hierna wordt het brood gevormd. 



Elk brood weegt hetzelfde; Bruin 983 gram, grijs 937 gram. Eerst verdelen we de grote bal deeg in het juiste aantal, dan wordt het afgewogen. Vervolgens 
krijgt het zijn eerste vouw. Een soort envelopje maak je ervan. Daarna 20 minuten ‘bench rest’, het rusten op het werkblad. Hierna wordt het opnieuw als een 
envelopje gevouwen en gerold, totdat de juiste vorm ontstaat. Je voelt de spanning opbouwen, tot het precies genoeg is. Niet te veel niet te weinig. Sommige 
bruine broden krijgen nog pittenmix en daarna gaan ze rusten in de koelkast, op een bakplaat onder de Franse brooddoeken. Totdat ze de volgende ochtend 
afgebakken worden. 







Collega-bakker Lucas Miller, met zijn 
vrouw Sarah en zijn pasgeboren zoon Wolf.



Evina van Marrewijk, Tamar van der Ven en Door Boerstra op een zondag 
beetje grappen in de winkel. 



Ankie Dols rolt croissantjes. Het croissantdeeg toeren we 4 keer. Met zowel een letter- als een boekvouw. Het botervierkant (48 x 17 cm) moet ijskoud 
zijn. Niet te dun, niet te dik en niet gescheurd. Het lamineren moet met beleid gebeuren. Als je het goed doet krijg je prachtige laagjes; de laminatie. Na het 
uitrollen tot 50 cm op de werkbank snijd je het deeg met ‘de fiets’. Elk croissantje 10 cm breed. Voorzichtig rekje het driehoekje uit, om hem vervolgens 
niet te strak op te rollen en rustig een beetje plat te drukken. 





v.l.n.r. Evina zet koffie, Kyra 
Lenting drinkt thee in haar 
pauze, Sem Lindeman zit 
stiekem op haar telefoon, 
Angela Segard rond een 
taartverkoop af, Kyra komt iets 
in de kelder halen. 



Kees van Duijn kijkt of de chocotaarten al klaar zijn en 
verplaatst het brooddeeg nog even, terwijl hij zijn trui al 
aan heeft voor de lunch buiten aan de werf. 



Erik Zwart rolt het bladerdeeg op de lamineermachine. 
Gateau houdt ons streng in de gaten. 



Eza topt de chocotaarten met 
vanillebotercrème.
(foto’s door Sem Lindeman) 



Taylor Early helpt met de afwas, Ankie en Kees in de werfkelder. 



Aan het einde van de dag, na al het bakken, proeven, testen, snijden etc. is er nog 
de afwas, het schrobben van de vloer met de hand, de koelkasten netjes inruimen, 
alles uit de vriezer halen voor de volgende dag, de schone was opvouwen, de 
wasmachine vullen met vieze was en aanzetten, de levering doen naar de winkel 
en naar KEEK op de Twijnstraat, Gateau eten geven en uiteindelijk alle deuren 
sluiten en de lampen uitzetten.  

Doordat je hele dagen met de bakkers aan het werk bent, deel je veel; goede 
gesprekken, mooie muziek en veel uren. Dat schept toch een band. 

Ankie is een lieverd en iemand waar ik tegenop kijk in haar tevredenheid en 
harde werk. Haar keuze om haar kantoorbaan op te zeggen en te kiezen voor het 
bakkersvak en dat super serieus te nemen, vind ik bijzonder. 

Lucas is de meest introverte man die ik ooit heb ontmoet en ook de liefste voor zijn 
vrouw Sarah. Zijn kennis en interesse in muziek, literatuur, poëzie en mediteren 
zijn fascinerend. Zijn doorzettingsvermogen om Nederlands te spreken en een 
bestaan op te bouwen in Utrecht om met Sarah te zijn, zijn bewonderenswaardig. 
Werken op zijn bruiloft gaf me geloof in de liefde terug. 

Ik heb ontzag voor Erik’s grenzeloze energie en positiviteit. Met vier kinderen en 

een bedrijf te runnen in een pandemie, het geen probleem vinden om wat extra 
werk te doen. Ik doe het hem niet na. 

Met Kees heb ik de beste gesprekken over het leven, geloven, de dood, normen en 
waarden en gewoon dingen die ter tafel komen. Zoals zijn tijd in het Chartreuse 
klooster. Zijn zoektocht naar zijn bestaansrecht, zijn religieuze leven en überhaupt 
een bestaan in de 21e eeuw.  

Voor alle meiden, van de winkel en van KEEK; ik mis ze nu al, maar ze zijn nog 
niet van me af! 

Ik ga de mirabellajam, het lachen in de vroege ochtend, het altijd zien van vrienden, 
Gateau, het gevoel van thuiskomen en ergens bij mogen horen, de verse croissants, 
onbeperkte smaaktesten, het nadenken over smaken, de goede koffi  e, de zoektocht 
naar de beste structuur, het gevoel van deeg aan je vingers, de euforie van een 
mooie croissant, de simpelheid van lekker eten maken, de mensen, de geur en 
zelfs het harde werken ontzettend missen. Het blijft voelen als het wegdoen van 
mijn lievelingstrui. Maar ook die moeten soms weg en dan is het ook okay. 
KEEK is machtig mooi. Ga er morgen maar weer koffi  e halen! 

Liefs, Ees 

Utrecht, december 2020 



Een fotoboek, met alle foto’s gemaakt in de 
werfkelder bakkerij van KEEK. Ik werkte bij 
KEEK tussen februari 2019 en december 2020. 
Het was de eerste plek waar ik thuis kon komen, 
na bijna twee jaar in Manchester gewoond te 
hebben. 

Na het besluit om te stoppen als bakker, heb ik een 
paar mini eisen. Eén daarvan is kaneelbroodjes 
ontwikkelen (die nu vast op het menu staan), 
het andere is een fotoserie maken van de bakkers 
en het bakken. Omdat ik, zo bedacht ik me, nu 
nog weet hoe we bewegen, hoe het ritme en de 
timing van de bakkerij is. De foto’s gebruikte ik 
om alle collega’s een ansichtkaartje te sturen, en 
ook prijken de bakkersportretjes op de muur van 
KEEK’s nieuwe bakkerijlocatie aan de Springweg. 

Dit boek is een verzameling van alle foto’s die 
ik maakte. Op Ilford HP5 plus, 35 mm. Vooral 
voor mijzelf. Om niet te vergeten hoe het was 
om bij KEEK te horen en om bakker te zijn. En 
voor eenieder die wil weten hoe het was in de 
werfkelder. 


