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Inleiding
Waarom een herziene versie van het collectieplan 2014-2019?
Dit collectieplan is een herziene versie van het plan dat in 2014 voor de beleidsperiode 20142019 werd opgemaakt. In dit plan geven we een overzicht van de stand van zaken op vlak
van collectie, collectievorming- en selectie. Daarnaast nemen we de voornaamste accenten op
die we de komende beleidsperiode 2019-2023 willen leggen op gebied van collectie.
Waarom een herziene versie? Tijdens het schrijven van dit collectieplan loopt de
beleidsperiode 2014-2019 nog en zetten we dus de reeds vooropgestelde acties verder. Maar
met het oog op het museumbeleidsplan dat voor de komende beleidsperiode 2019-2023 tegen
15 januari 2018 moet worden ingediend, is het voor ons museum een opportuniteit om het
bestaande collectieplan te herzien en bij te sturen.
De structuur en inhoud van dit collectieplan is gebaseerd op een aantal handleidingen en
leidraden, waaronder ‘Handreiking voor het schrijven van een collectieplan’ van ICOM, ‘Op
de museale weegschaal- collectiewaardering in zes stappen’ (Rijksdienst voor het culturele
erfgoed Nederland) en het LAMO (Leidraad voor het afstoten van museale objecten, ICN).
Voorts werd er naar aanleiding van het opstellen van deze herziene versie van het
collectieplan overleg gepleegd met onder meer WIE, CAG, ETWIE, BOKRIJK en de leden
van onze Wetenschappelijke Adviesraad.

Missie van het museum
“Het Bakkerijmuseum is hét belangrijkste museum en kenniscentrum voor het Vlaams
bakerfgoed. Om dit engagement waar te maken borgt, onderhoudt, onderzoekt en presenteert
het museum een collectie die een duidelijk beeld schetst van de thuis -en de ambachtelijke
bakker in de voorbije eeuwen.
Het Bakkerijmuseum is een inspirerende en creatieve ontmoetingsplaats, waar heden en
verleden in dialoog gaan met elkaar. Het museum is bovendien een huis van beleving waar
het samen met zijn erfgoedgemeenschappen het bakerfgoed smaakt én maakt”.

Positionering van het museum
In België en Vlaanderen zijn er tegenwoordig naast ons museum een paar kleine
bakkerijmusea: het Musée de la Meunerie et de la Boulangerie in Harzé (Luik) en het klein
Bakkerijmuseum in Hamme (privéinitiatief). De voorbije jaren zijn er ook een paar
bakkerijmusea gesloten: het Bakkerijmuseum in Marke, Kortrijk en het Bakkerijmuseum in
Geel. Deze collecties zijn in privéhanden beland.
Daarnaast zijn er voedingsmusea die een deelcollectie brood- en/of banketbakkerij bezitten.
De grootste en voornaamste deelcollecties bevinden zich onder andere in het Huis van Alijn
in Gent (deelcollectie suikerbakkerij), het stedelijk museum te Lokeren (heeft een
deelcollectie ‘bakker’ en ‘huisraad’), het MIAT (voornamelijk brood-en suikerbakkerij) en het

Suikermuseum Tienen (nu belevings-en erfgoedcentrum Z.O.E.T.) dat onder meer gewijd is
aan de (industriële) suikerbakkerij.
In vergelijking met deze museuminstellingen bezit het Bakkerijmuseum niet enkel de grootste
collectie bakerfgoed in België, maar bezit het ook de collectie die alle deelaspecten van het
ambachtelijke bakkersberoep in beeld brengt. Immers, de bakker van weleer vervaardigde niet
enkel brood, maar ook alle andere nevenproducten zoals banket, chocolade, snoep en roomijs.
Als Bakkerijmuseum met de grootste en belangrijkste collectie willen we dan ook onze positie
als expert op vlak van het nationaal bakerfgoed naar de hele erfgoedsector uitdragen. Wij
werpen ons op als dé bewaarinstelling met een referentiecollectie voor alles wat de
ambachtelijke brood-en banketbakkerij aangaat. Hiermee onderschrijven wij dan ook het
principe van ‘minimale verantwoordelijkheid’1, waarbij wij de verantwoordelijkheid opnemen
om onze kennis en collectie over het bakerfgoed verder uit te diepen.
Wij profileren ons dan ook als een gespecialiseerde kennisinstelling, die niet enkel kennis
bezit over bakkerijcollecties maar ook de museummedewerkers zelf fungeren als referenties
voor het Vlaams bakerfgoed.
Collectie Bakkerijmuseum: een collectie met internationale allure
Internationaal (Europa) kunnen we grosso modo een onderscheid maken tussen enerzijds
West-Europa, waar de professionele bakkerij al eeuwenlang een ingebakken traditie is en
anderzijds Zuid-, Oost, en Noord-Europa waar bakken doorgaans thuis gebeurde. Deze
traditie wordt in vele landelijke streken nog steeds voortgezet. Deze opdeling vertaalt zich dan
ook naar de aanwezige collecties en musea.
In West-Europese landen zoals Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland bevinden zich
musea die net zoals ons museum het verhaal vertellen van de brood-en of banketbakker,
waaronder de bakkerijmusea zoals ‘Bakkerijmuseum in Hattem, (Nederland),
Bakkerijmuseum in Saas-Fee (Zwitserland), het Musée de la Boulangerie in Bonnieux
(Frankrijk) en het Museum der Brotkultur in Ulm (Duitsland).
De objectencollectie van het Bakkerijmuseum Veurne kan met deze collecties de vergelijking
doorstaan en overtreft ze zelfs qua compleetheid. Onze collectie bestrijkt immers alle aspecten
van het leven en werk van de brood-en banketbakker.
In de rest van Europa bevinden zich soortgelijke kleinere collecties, meestal ondergebracht in
landbouwmusea- of collecties. Deze collecties bestaan grotendeels uitsluitend uit
huishoudelijk apparatuur en handwerktuigen.
Buiten Europa zijn er ons enkele musea met een soortgelijke collectie bekend: onder andere
het Bread Museum in San Fransisco (Boudin Sourdough Company, VS), het bakingmuseum
in Ohlo (Bundy Companies, VS) en het Museum of Cake and Pastry in Kuo Yuan Ye
(Taiwan).
Ook op internationaal vlak ambiëren wij om één van de grote internationale spelers op vlak
van bakerfgoed te worden. We streven in de komende beleidsperiode naar
- het verder in kaart brengen van de internationale collecties, in eerste instantie binnen
1

David, J. “ Het principe van de ‘minimale verantwoordelijkheid’ als aanzet tot een coherente

collectievorming” in: Geschiedenis: zijn werk, zijn leven. Huldeboek René De Herdt. Gent. 2010. p.49-57
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-

Europa door gegevens op te vragen via de bestaande contacten
idealiter: een structureel overleg met bovengenoemde internationale Europese musea
om zo het bakerfgoed internationaal in kaart te brengen én om een structurele
gegevensuitwisseling op te starten.

Collectie
Collectiebeschrijving
Beknopte geschiedenis van de collectie
Het Bakkerijmuseum Veurne werd in 1985 opgericht. Dit was het resultaat van een
samenwerking tussen twee vzw’s: De “Regionaal Museum Bachten de Kupe Zuidgasthoeve
vzw (eigenaar van het domein waarop het museum gelegen is) en de Internationaal Museum
voor Brood-, Banket-, Suikerbakkerij en Ijsbereiding Walter Plaetinck vzw. Deze vzw was
vernoemd naar Walter Plaetinck, zelf een bakkerszoon, die voor de jaren ’80 een verzameling
bakkerswerktuigen en bakkerijmachines aanlegde. Als vertegenwoordiger voor een bedrijf in
bakkerijgrondstoffen zag hij hoe in bakkerijen het mechanisatieproces almaar toenam. Hij
vreesde dat het niet lang meer zou duren, voordat niemand nog inzicht zou hebben in het
vroegere bakkersberoep.
Aanvankelijk werd een deel van de museale collectie in het bezit van Walter Plaetinck in
bruikleen aan het museum gegeven. In 1997 versmolten de twee vzw’s samen tot de huidige
vzw Bakkerijmuseum Walter Plaetinck Zuidgasthoeve. Sindsdien kon de Bakkerijmuseum
Walter Plaetinck Zuidgasthoeve vzw geleidelijk deze collectie van hem overkopen.
Tegenwoordig is de museale objectencollectie van het Bakkerijmuseum volledig in handen
van de huidige vzw (uitgezonderd de lopende bruiklenen met andere musea en
privépersonen).
De museale collectie bestond oorspronkelijk uit 10 zogenaamde ‘afdelingen’ (deelcollecties),
die de verschillende deelaspecten van de ambachtelijke bakker in beeld brachten
(suikerbakkerij, banket, broodbakkerij…). Deze afdelingen vormden de basis voor de huidige
deelcollecties.
Door de jaren heen groeide de objectencollectie verder aan, onder meer door enkele grote en
vele kleine private schenkingen. Ook werd er een nieuwe deelcollectie aangelegd: Brood in de
kunst, waardoor de collectie momenteel bestaat uit 11 deelcollecties.

Beschrijving in deelcollecties
De collectie wordt beschreven aan de hand van de deelcollecties. Iedere deelcollectie wordt in
deze tekst afzonderlijk beschreven (qua inhoud), waarbij ook wordt er aangegeven of de
deelcollectie actief wordt uitgebreid en waarbij de waardering wordt besproken.
De collectiewaardering doen we op basis van onze context, de handleiding ‘op de museale
weegschaal’ en de LAMO:
A-collectie: onvervangbaar en onmisbaar, de topcollectie
B-collectie: objecten met een hoge kenniswaarde (documentatiewaarde), presentatiewaarde
(attractief voor het publiek), niet noodzakelijk topstukken
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C-collectie: objecten die niet onder A of B vallen maar wel binnen het verzamelgebied
behoren
D-collectie: depotcollectie, de collectievreemde objecten, die niet binnen de missie van ons
museum passen en in aanmerking komen voor afstoting.
De collectiewaardering is momenteel nog steeds aan de gang. In de voorbije jaren hebben we
werk gemaakt van een nationaal referentiekader op te maken voor onze collectie en haar
deelcollecties. We hebben collega-musea gecontacteerd, collectie-informatie met hen
uitgewisseld en in kaart gebracht wat er zich precies bevindt in andere collecties. Dit kader
maakt het voor ons museum mogelijk om in te schatten hoe uniek en belangrijk een bepaald
collectiestuk of deelcollectie is. Op basis hiervan kunnen we per deelcollectie (op
objectniveau) een waardering geven (zie hieronder voor meer toelichting over de
collectiewaardering).

Winkeltje (A/B/C/…)
Deze deelcollectie is heel heterogeen: ze bestaat uit zowel traditionele winkelattributen zoals
toonbanken, weegschalen, kassa’s en verpakkingen. Daarnaast zijn er verschillende
voorwerpen van archivalische aard in deze deelcollectie onderverdeeld. Deze stukken moeten
op termijn uit de deelcollectie gehaald worden en ondergebracht worden in de collectie van
het documentatiecentrum.
Waardering: nog niet voltooid, nationaal referentiekader is nog niet volledig gekend. Een paar
voorwerpen behoren tot de A-collectie, waaronder de ijskast van begin 20ste eeuw. De meeste
objecten uit deze collectie behoren echter tot de B en C-collectie.
Broodbakkerij (A/B/C/D…)
Deze diverse deelcollectie omvat zowel handwerktuigen zoals, deegrollen, ovenpalen,
broodvormen, troggen, machines zoals broodsnijmachines, klopper-mengelaars, verpakking,
reclame, meubilair zoals deegrijskasten.
De deelcollectie ‘broodbakkerij’ wordt actief uitgebreid met voorwerpen en machines die een
lacune binnen de collectie opvullen. Daarnaast wordt er voor een aantal machines en
voorwerpen een volledigheid nagestreefd of elementen die nodig zijn voor reparaties en
reconstructies (bv. ovens).
De kleine ‘deelcollectie’ historische broden werd bij één van de vroegere registratieprojecten
geregistreerd en onderverdeeld in de deelcollectie broodbakkerij. Deze collectie broden toont
broden uit het voorhistorisch tijdperk en werden vervaardigd door de schotse historicus Fred
Martin. Op basis van historische bronnen en oude graansoorten die opnieuw werden geteeld
reconstrueerde hij verschillende historische broden. Deze deelcollectie wordt niet meer actief
uitgebreid en behoort niet meer tot het actief verzamelgebied en missie van het museum en zal
worden afgestoten volgens het afstootplan.
Daarnaast bevat deze deelcollectie een klein aantal landbouwwerktuigen en huishoudelijke
toestellen zoals huishoudelijke oventjes. Deze voorwerpen behoren niet meer tot het actief
verzamelgebied en sluiten niet meer aan bij de missie van het museum en worden volgens het
afstootplan ontzameld.
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Waardering: De waardering van deze deelcollectie is nog niet helemaal afgerond. Dit wordt in
2018 hernomen.
Banketbakkerij (A/B/C…)
De deelcollectie banketbakkerij omvat handwerktuigen en machines van de banketbakker
zoals beschuitsnijmachines, spuitzakken, kloppers, taart-en banketvormen,
klaaspeerdevormen, marsepeinvormen… Deze collectie is de grootste van alle 11
deelcollecties.
De collectie wordt actief uitgebreid.
Waardering: is nog niet voltooid; referentiekader nog niet volledig gekend. Enkele machines
in deze collectie behoren tot de A-collectie; vele voorwerpen in deze deelcollectie zijn niet
uniek en komen in grote meervouden voor, bijvoorbeeld de talloze vormpjes voor taart en
gebak. Deze objecten behoren weliswaar tot het verzamelgebied maar worden weinig tot niet
tentoongesteld en behoren tot de C-collectie.
Speculaas (A/B/C…)

Deze kleine deelcollectie bestaat uit speculaasplanken, waarvan enkele namaakplanken zijn,
enkele werktuigen en machines om speculaaskoeken te vervaardigen en verpakking.
De deelcollectie behoort tot het actieve verzamelgebied.
Waardering: volgens onze gegevens is er nergens anders in België een dergelijk openbare
verzameling speculaasplanken van die grootorde; ook verschillende speculaasplanken
stammen zeker uit de 17de en 18de eeuw; hierdoor is de collectie speculaasplanken van het
Bakkerijmuseum zeker zeldzaam te noemen.
De waardering : is voltooid. Het referentiekader en waarderingsformulier is ingevuld, op
niveau van de objectsoort.
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Wafel-en hostieijzer (A/C/D…)

Deze collectie bestaat onder andere uit wafelijzers (tang-, boek-en elektrische wafelijzers),
werktuigen, wafelovens, huishoudelijke toestellen en voorwerpen, hostie-ijzers. De
huishoudelijke toestellen en voorwerpen en de kleine collectie hostieijzers behoren niet meer
tot het actief verzamelgebied en sluiten niet meer aan bij de missie van het museum en komen
in aanmerking voor herbestemming, enkele stukken (hostieijzers) naar de educatieve collectie.
Waardering: nog niet voltooid
Deze collectie behoort onder meer tot de B, C, D collectie

Patakon (B/C…)
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Deze kleine deelcollectie bestaat uitsluitend uit patakons, vormen om in of op broden te
leggen. Deze collectie behoort tot het verzamelgebied, maar wordt niet meer actief uitgebreid
aangezien er te veel dubbels zijn.
Waardering: voltooid, nationaal referentiekader is gekend. Deze deelcollectie behoort onder
meer tot de C- collectie
Suikerbakkerij (A/B/C…)

De deelcollectie suikerbakkerij bestaat uit kookgerei, zoals koperen pannen en potten, bain
maries voor het smelten van suiker, handwerktuigen van de suikerbakker, zoals
zetmeelbakken, afdrukstokken, suikervormen, machines waaronder drageeturbines,
snoepgoedmachines, een collectie doopsuikerdoosjes, verpakkingen zoals snoepdozen,
essenceflesjes.
De deelcollectie suikerbakkerij wordt actief uitgebreid.
Waardering: is nog niet voltooid, nationaal referentiekader nog niet volledig gekend. Deze
deelcollectie behoort tot onder andere tot de A, B en C-collectie.
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Ijsbereiding (A/B/C…)
De deelcollectie ijsbereiding bestaat uit handgereedschap en machines die de banketbakker
aanwendde om ijs te bereiden, zoals ijsvormen, een ijsfietsmachine, ijsbewaarders,
handijsmachines…
Deze collectie wordt actief uitgebreid.
Waardering: De waardering van deze deelcollectie is voltooid. Verschillende voorwerpen uit
deze deelcollectie behoren tot de A-collectie, waaronder de antieke ijsvormen, de
uitzonderlijke ijsfietsmachine en enkele ijsbewaarders uit de vroege 20ste eeuw. Daarnaast
bestaat deze deelcollectie uit collectiestukken die behoren tot de ondersteunende B- en Ccollectie.

Vervoer en transport (A/B/C…)
De deelcollectie vervoer bestaat uit verschillende soorten voertuigen en transportmiddelen die
vroeger door de bakkers gebruikt werden om hun brood aan de man te brengen: triporteurs,
bakkersfietsen, koetsen, elektrisch wagentje
Door de omvang van enkele van deze transportmiddelen, betekenen ze een grote beheerlast
voor het museumdepot.
Waardering: is nog niet voltooid, nationaal referentiekader is nog niet volledig.
Een aantal voorwerpen behoren tot de A-collectie, waaronder de antieke koetsen. Andere
transportmiddelen behoren tot de B en C-collectie.
Broden in de Wereld (D)
Deze ‘deelcollectie’ is een collectie dat oorspronkelijk werd aangelegd door
museummedewerkers in de jaren ’90 en 2000. Deze ‘collectie’ van levensechte broden werd
nooit geregistreerd aangezien het uit organisch en dus vergankelijk materiaal bestaat. Maar
maakt momenteel nog altijd deel uit van de permanente tentoonstelling. De Broden uit de
Wereld passen vandaag niet meer in het vooropgesteld collectieprofiel en missie van ons
museum. Deze deelcollectie wordt niet meer uitgebreid en afgestoten volgens het afstootplan.
Deze deelcollectie wordt niet meer uitgebreid.
Waardering: voltooid; behoort tot de D-collectie; deze deelcollectie heeft een attractieve
waarde maar past niet meer in de missie van het museum.
Stand van zaken 2017:
In 2016 werden de meeste broden uit ‘Broden uit de Wereld’ zijn in 2016 vernietigd wegens
slechte toestand. Vooraf werden ze gefotografeerd. Slechts een klein deel van deze
brodencollectie wordt momenteel nog tijdelijk tentoongesteld, aangezien de Broden uit De
Wereld enige attractieve waarde hebben bij onze bezoekers. Maar ook deze broden zullen
worden afgestoten volgens het afstootplan.
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Chocolade (A/B/C…)

Tot deze deelcollectie behoren antieke chocoladevormen, handwerktuigen voor de
banketbakker voor chocoladebewerking waaronder pralineervorken, bain maries, verpakking,
reclame, een paar kunstwerken uit chocolade…Deze deelcollectie wordt actief uitgebreid.
Waardering: is voltooid. Onder andere de antieke chocoladevormen en enkele unieke
machines behoren tot de A-collectie. Daarnaast behoren de meeste voorwerpen tot de B- en
C-collectie.
Brood in de kunst (A/B/C/D…)
Deze deelcollectie bestaat uit schilderijen, memorabilia, foto’s, archivalische stukken zoals
diploma’s facturen….
Waardering: is nog niet voltooid; nationaal referentiekader nog niet volledig gekend.
Een aantal collectiestukken uit deze deelcollectie behoren tot de belangrijkste A-collectie,
waaronder de schilderijen en de houtskooltekening van Léon Frédéric. De meeste voorwerpen
behoren tot de B en C- collecties. Deze deelcollectie wordt actief uitgebreid.
Opmerking: Deze deelcollectie bevat meer dan alleen kunstobjecten, de titel/thema van deze
deelcollectie dekt dus geenszins de volledige lading, wat het collectieoverzicht niet ten goede
komt (wat zit er precies in de kunstcollectie?).
In de beleidsperiode 2019-2023 wordt bekeken of objecten uit deze collectie eigenlijk meer
behoren tot de archiefcollectie van het museum, of andere objecten een aparte, bijkomende
deelcollectie kunnen vormen, meer specifiek voor de memorabilia die verwijzen naar de
bakker en zijn/haar sociaal leven (Deelcollectie 'Bakkerij Sociaalhistorisch'?). Een
gedetailleerde beschrijving op deelcollectieniveau (volgens het COMETA-model) zou ook
een mogelijke optie zijn.
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De deelcollecties in cijfers
Omschrijving

Omvang

Registratie

Toestand

Bewaaromstandigheden

Winkeltje

2649

volledig

optimaal

optimaal

Speculaas

172

volledig

voldoende

voldoende

Suikerbakkerij

3131

volledig

wisselend

voldoende

Wafel-en
hostieijzers

374

volledig

voldoende

optimaal

Chocolade

2875

volledig

wisselend

wisselend

Ijsbereiding

554

volledig

wisselend

wisselend

Banket

10396

volledig

wisselend

wisselend

Patakon

415

volledig

optimaal

voldoende

Broodbakkerij

1819

volledig

voldoende

voldoende

Vervoer

72

volledig

wisselend

voldoende

Brood in de
kunst

409

volledig

optimaal

optimaal

Omvang
De totale omvang van de gehele objectencollectie van het Bakkerijmuseum bedraagt
momenteel 21551 objecten, waarvan geschat wordt dat een 100-tal nog op registratie
wachten. De totale omvang van de collectie met de niet-geregistreerde objecten erbij
gerekend, wordt ruim geschat op 23.000. Hierbij zullen niet alle niet-geregistreerde objecten
worden geïnventariseerd, maar afgestoten omdat ze niet (meer) aan de selectiecriteria
voldoen. De collectie bestaat momenteel uit 11 deelcollecties. Banket, chocolade en
broodbakkerij behoren tot de drie grootste deelcollecties. Zowat alle deelcollecties zijn sinds
het collectieplan uit 2004 in omvang toegenomen. De grootte van de deelcollecties ‘winkeltje’
en ‘patakon’ is in de loop der jaren zelfs verdubbeld.
Verschillende deelcollecties werden door de jaren heen aangevuld met heel wat dubbele
exemplaren. Dit feit onderstreept eens te meer het belang van een gericht verzamelbeleid en
strenge selectiecriteria.
Conditie
De conditie van de objectencollectie van het Bakkerijmuseum hangt in grote mate samen met
de plaats waar ze bewaard/tentoongesteld worden. De meeste tentoongestelde voorwerpen
verkeren in goede staat en worden jaarlijks gecontroleerd op hun toestand.
De toestand van de depotcollectie vertoont een ander beeld. Sommige deelcollecties in het
depot waaronder voornamelijk banket, ijsbereiding en broodbakkerij bevatten veel

metaalhoudende voorwerpen die in mindere of in grotere mate aangetast zijn door roest en of
oxidatie. In de deelcollectie suikerbakkerij zijn er heel wat breekbare gipsvormen die
afgebroken zijn van hun afdrukstok en bovendien niet goed verpakt zijn. Ook de koetsen uit
de deelcollectie ‘vervoer’ verkeren in slechte toestand.
Dit verschil in toestand komt deels door de bewaaromstandigheden in het depot die bij
sommige collectiestukken voor verbetering vatbaar zijn en deels omdat in het verleden vele
objecten bij schenking reeds in slechte toestand aanvaard werden. Bij al deze deelcollecties
wordt de conditie als wisselend bestempeld.

Collectiewaardering
Waarom waarderen?
Sinds enkele jaren is het Bakkerijmuseum bezig haar collectie actief te waarderen. De
collectiewaardering gebeurt voornamelijk om twee redenen: naar aanleiding van het nieuw
museum, de bijbehorende nieuwe permanente opstelling en de afstootbeweging die het
museum ook sinds enkele jaren onderneemt.
Met andere woorden: dit is het referentiekader waaruit wij onze collectie waarderen, waarbij
we bepalen wat tot onze belangrijkste collectie behoort, wat we willen tonen in de toekomst
aan ons publiek, welke collectiestukken eerder voor de reservecollectie of voor onderzoek
kunnen gebruikt worden, welke objecten die niet meer passen in de huidige missie van het
museum, of kunnen herbestemd worden voor de educatieve collectie.
Waardering per deelcollectie
Deze waardering gebeurt op basis van dit collectieplan en de vooropgestelde selectiecriteria
en op basis van de leidraad ‘Op de museale weegschaal- collectiewaardering in zes stappen’
( 2013). Bij deze specifieke handleiding horen twee standaardformulieren of sjablonen: het
‘waarderingsformulier’ en het referentiekaderformulier’. Deze formulieren worden gebruikt in
het waarderingsproces van het Bakkerijmuseum.
Dit waarderingsproces gebeurt over verschillende jaren en per deelcollectie. Per jaar wordt
vastgelegd in het museumactieplan welke deelcollecties(s) er worden gewaardeerd.
Per deelcollectie wordt er op objectniveau of niveau van een objectengroep (groep van gelijke
objecten die in meervoud voorkomen, zoals brood-en gebakvormen) een
waarderingsformulier ingevuld. Dit waarderingsformulier bevat waarderingen op
verschillende vlakken:
- de cultuurhistorische waarde
- de presentatiewaarde
- de informatieve waarde
- de museale waarde
- de maatschappelijke waarde
- de economische waarde
- de zeldzaamheid
- …
Op basis van het ingevulde formulier wordt een object of objectengroep ingedeeld onder:
A-categorie: de topstukken van de collectie
B-categorie: de belangrijkste collectiestukken, de sleutelstukken van de collectie
C-categorie: objecten die tot ons verzamelgebied behoren, maar niet uniek zijn, geen hoge
cultuur-historische, presentatie-, attractieve waarde hebben, objecten die niet behoren tot de
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A of B-collectie
D-categorie: de afstootcollectie (waaronder objecten die niet in de missie passen of tot het
verzamelgebied van het Bakkerijmuseum behoren, de dubbels, de objecten in slechte tot zeer
slechte toestand, de educatieve collectiestukken).
Waardering en diepere registratie van de collectie
Deze waardering gebeurt in eenzelfde beweging als de diepere registratie van de collectie (zie
ook verder). Hoe meer we weten over onze collectiestukken, hoe beter we de waardering die
eraan geven kunnen verantwoorden. De diepere registratie doen we dus ook per deelcollectie
en op objectniveau of niveau van een objectengroep. Bij objecten waar we geen extra
informatie of documentatie vinden, maar vermoeden dat er die wel bestaat, geven we een
voorlopige waardering en duiden we aan dat de waardering kan aangepast worden indien er
nieuwe informatie opduikt.
Waarderen doen we niet alleen
Eens de waarderingsformulieren zijn ingevuld van één bepaalde deelcollectie, wordt de
waardering voorgelegd aan de leden van onze wetenschappelijke adviesraad. Op basis van
hun advies sturen we indien nodig onze waardering bij.
Daarnaast koppelen we sinds 2017, naar aanloop van het nieuwe museum, een ‘publieksluik’
aan onze collectiewaardering. We willen onze erfgoedgemeenschappen en doelgroepen ook
mee laten bepalen welke collectiestukken voor hen belangrijk zijn.
Dit doen we door middel van een participatietraject (onder coördinatie van FARO). Dit traject
bestaat uit een reeks van inspraaksessies waarbij we 4 a5 vertegenwoordigers van elk van
onze erfgoedgemeenschappen onder meer bevragen naar de erfgoedwaarde van bepaalde
collectiestukken representatief voor de gehele collectie.
Opmerking: Idealiter wordt de waardering (de waarderingsformulieren) op objectniveau of
niveau van objectengroep in de collectiedatabank opgenomen. Momenteel bestaat de
mogelijkheid nog niet om dit te doen.

Collectievorming
Verzamelbeleid
In het verleden voerde het Bakkerijmuseum een te ondoordacht verzamelbeleid. Schenkingen
werden, zelfs na het opstellen van het collectiebeleidsplan in 2004, te makkelijk aanvaard,
zonder ze vooraf grondig af te toetsen aan de vooropgestelde selectiecriteria (cfr. collectieplan
2004, blz. 8-9). Dit had onder meer te maken dat deze selectiecriteria te ruim werden
geïnterpreteerd en dat ze op zich niet concreet afgelijnd waren.
Actief verzamelen
Het is daarom noodzakelijk dat het Bakkerijmuseum een actief en gericht verzamelbeleid gaat
voeren, gepaard met het strikt hanteren van de selectiecriteria. Op deze manier zal de collectie
niet meer uitbreiden met dubbels en collectievreemde stukken (die niet passen in de collectie).
Vanuit de nieuwe missie van het Bakkerijmuseum kan het verzamelgebied worden
afgebakend. Het collectieprofiel kan als volgt worden gedefinieerd:
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Sinds haar ontstaan heeft het Bakkerijmuseum voorwerpen verzameld die refereren naar de
ambachtelijke brood-en banketbakker die vroeger alles zelf vervaardigde van brood tot
consumptie-ijs. Het zwaartepunt in de collectie van het Bakkerijmuseum ligt dan ook in
materiële en immateriële getuigenissen die rechtstreeks verwijzen naar het leven en werk van
de professionele brood-en banketbakker tussen 1850 tot heden.
Passief verzamelen
Naast het actief verzamelen zal het Bakkerijmuseum ook nog passief objecten verwerven,
door middel van schenkingen. Hierbij worden de schenkingen vooraf op objectniveau grondig
aan dit collectieplan en de vooropgestelde selectiecriteria afgetoetst. De procedures voor de
binnenkomende objecten werden in 2013 volledig aangepast naar de SPECTRUMstandaarden2 (zie bijlage standaardformulieren).
Wanneer schenkingen niet aanvaard worden, wordt altijd doorverwezen naar andere
erfgoedinstellingen en naar privéverzamelaars.
Lacunes
De meeste lacunes in de gehele collectie van het Bakkerijmuseum situeren zich vooral in de
collectie van het Documentatiecentrum, maar in de collectie ontbreken er voornamelijk
immateriële getuigenissen, die een inhoudelijke aanvulling kunnen betekenen voor de
collectie. Recent zijn er een paar projecten opgezet, waaronder ‘Gekneed als Bakker’ (2011,
in samenwerking met CAG) en ‘Bakkersvrouwen’ (2012). Dit kan onder meer aangevuld
worden door bijvoorbeeld getuigenissen uit het verenigingsleven van de bakkers (de
Bakkersbonden, bakkersscholen, de Witte Koersen...). Ook in de materiële objectencollectie
ontbreken nog handwerktuigen en machines in de verschillende deelcollecties. Hier zal de
komende beleidsperiode actief naar gezocht worden.

Selectiecriteria

-

-

-

Strenge selectiecriteria zijn noodzakelijk om een goed en efficiënt collectiebeleid te kunnen
voeren.
Algemeen beschouwd worden enkel collectiestukken bij schenkingen aanvaard of aangekocht
die tot het verzamelgebied van het museum behoren en passen in het vooropgesteld
collectieplan. Bovendien wordt standaard iedere schenking of aankoop afgetoetst aan onze
selectiecriteria. Deze criteria hebben wij op basis van bestaande publicaties, overleg met onze
wetenschappelijke Raad, externe experten én vanuit onze eigen context vooropgesteld. Deze
criteria gebruiken we ook als basis om zogenaamde collectievreemde objecten, die niet (meer)
passen in de collectie, af te stoten:
De cultuurhistorische, erfgoedwaarde van het object
Het object vult een lacune op in de (kern)collectie. Verschaft het object meer inzichten en
kennis over de traditionele bakambacht?
de publicaties beschikbaar over het object. Bestaat er kennis over dit object in ons museum?
Indien niet: kunnen we er kennis over verwerven?
De referentiewaarde van het object: is het aanwezig in meerdere musea in België, gaat het om
een uniek stuk?
behoort het object tot ons verzamelgebied? Bij deze vraag moeten we aanbiedingen aftoetsen
2

SPECTRUM is een internationaal handboek voor collectiemanagement dat 21 standaardprocedures beschrijft
inzake alle handelingen rond een museumcollectie.
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-

aan het collectieprofiel.
is het onze taak als Bakkerijmuseum om dit object te bewaren? Is er een ander museum die
misschien voor dit object beter geschikt is als bewaarinstelling?
Hoeveel exemplaren hebben van dit object reeds in de collectie zitten? Vanuit onze context
onderscheiden wij twee soorten dubbels in onze collectie:
➢ objecten die we in meervoud hebben verzameld vanuit het verleden (vanwege een te
ondoordacht collectiebeleid)
➢ niet- unieke objecten die oorspronkelijk en uiteindelijk in de collectie vaak in een
meervoud voorkomen worden, bijvoorbeeld voorwerpen voortgebracht uit een
massaproductie, waarvan er meerdere exemplaren in het bakkersatelier werden
gebruikt.
Bij gebrek aan een concreet voorbeeld uit een ander museum, bepalen we vanuit onze eigen
context onze maxima voor deze dubbels:
 Voor de grote machines en werktuigen stellen we het maximum op 5 identieke
objecten en een totaalmaximum 10. Bij dit criterium wordt ook rekening gehouden
met typologie: materiaal, vorm, grootte, handmatig versus machinaal
 Voor de kleinere objecten: maximum 10 identieke objecten, totaalmaximum per type:
70. Bij dit criterium houden we rekening met de typologie: materiaal, vorm,
iconografie (bv. bij afbeeldingen op prenten, chocoladevormen, ijsvormen)
 Bij dubbels in onze collectie gelden volgende algemene criteria:
○ dat we een collectie aanleggen die een gevarieerd beeld geeft van het leven en
werk van de brood-en banketbakker. Dus bij het hanteren van deze maxima
moeten we oog hebben voor verschillende types waarin bepaalde objecten
voorkwamen (bv. van machines)
○ Als Bakkerijmuseum vinden we de presentatie van objecten essentieel voor
ons verhaal. Vele objecten die in meervoud voorkomen (bv. taartvormpjes),
zijn ooit “en masse” geproduceerd geweest en bakkers bezaten vroeger
dergelijke voorwerpen in een veelvoud en dan moeten wij als museum als
dusdanig aan het publiek tonen.
○ Ook moeten we bij het aanvaarden of aankopen van grotere objecten de
beheerslast steeds als een bijkomend criterium hanteren.
De dubbels kunnen in eerste instantie worden herbestemd naar de educatieve collectie. In dit
geval moeten ze uit de collectie worden uitgeschreven, het unieke objectnr., verwijderd
worden en gemarkeerd worden met ‘educatief’. Voor de educatieve collectie worden dezelfde
maximumcriteria gehanteerd.

-

-

objecten in slechte toestand worden niet aanvaard, tenzij het gaat om een uniek stuk, dat de
collectie zou vervolledigen, of als het gaat om een belangrijk referentiestuk (de zogenaamde
referentiewaarde). Bij twijfelgevallen kan er expertise buitenshuis gevraagd worden (ETWIE,
CAG, ASG, MOWA….)3 . Bij objecten in slechte toestand moet ook vooraf de afweging
worden gemaakt of het al dan niet kan gerestaureerd worden intern of het financiële haalbaar
is om het te laten restaureren, maw. een kosten/batenanalyse maken bij een eventuele
(noodzakelijke) restauratie
bij aankoop van een object moet er ook een kosten/batenanalyse gemaakt worden. Is het
verantwoord om budget te besteden aan de aankoop?
3

ETWIE is de nieuw opgerichte Expertisecentrum Technisch en Industrieel erfgoed, ASG is de Academie voor
Streekgebonden Gastronomie, MOWA is Monumenten Wacht West-Vlaanderen, die advies kunnen verlenen in verband
met restauraties.
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-

de presentatiewaarde van het object: in hoeverre zal het object een publiekstrekker zijn?
De beheerslast van het depot: de depotruimte zal altijd beperkt blijven, dus bij ieder schenking
of aankoop zal de beheerslast ook een criterium zijn.

Afstootbeleid 4
In 2004 werd er een speciaal statuut aangenomen door de Raad Van Bestuur, dat het museum
toe laat onder bepaalde voorwaarden objecten uit de collectie af te stoten (zie bijlage).
De huidige afstootvoorwaarden komen overeen met de selectiecriteria die wij hanteren bij het
al dan niet aanvaarden/verwerven van een object. Deze selectiecriteria werden in 2014, met de
opmaak van het collectieplan, vastgelegd.
Afstootplan
In 2014 werd er een afstootplan opgemaakt voor de collectie. Dit plan werd afgestemd is op
de LAMO 5en de bijbehorende procedures op de SPECTRUM- standaarden. Zo werd er een
interne draaiboek van afstoten opgemaakt. Het oorspronkelijk afstootplan omvatte drie fases:
 In een eerste fase werden een 1000-tal onherstelbare, kapotte en niet-unieke stukken
afgestoten (2014-2015).
 Een tweede fase omvatte de dubbels uit de collectie,
 De derde fase hield de collectievreemde objecten in, die niet meer passen in het
collectieprofiel en verzamelgebied van het museum. Deze laatste ‘twee fases’ zijn nog
aan de gang, maar worden in de nieuwe afstootplanning in één beweging opgenomen
(zie hieronder).
Stand van zaken 2017: afstoten
Het oorspronkelijk afstootplan uit 2014 hebben we in de loop van de huidige beleidsperiode
2014-2019 aangepast en bijgestuurd. De afstootoperatie maakt momenteel integraal deel uit
van de waardering en diepere registratie van de collectie. Bovendien is het de bedoeling om
de afstootoperatie te laten samenvallen met de herinrichting van het museumdepot en het
nieuw museum.
Het nieuwe afstootplan 2017-2020 omhelst een voorbereidende fase (2017-2018-2019) en één
grote afstootbeweging (2020), waarbij we alle objecten die op de afstootlijst staan gaan
afstoten volgens een uitgebreide afstootprocedure (zie in bijlage afstootplan 2017-2020).
 De voorbereidende fase: verloopt over een periode van drie jaar 2017-2018-2019. Per
jaar worden er enkele deelcollecties eerst uitgebreider geregistreerd en gewaardeerd.
Op basis hiervan wordt er per deelcollectie een afstootlijst opgemaakt.
 De afstootfase: voorzien in 2020, verloopt in deelfases (volgens afstootprocedure)
 Daarnaast voorzien we ook tijdens deze jaren ad hoc afstotingen: afstoten van nietgeregistreerde objecten, die na aftoetsing van dit collectieplan, worden afgestoten (in
de meeste gevallen vernietigd of naar de educatieve collectie worden herbestemd).

Opmerking: de schenkingscontracten werden in 2015 aangepast, waarbij een clausule werd
4

in bestaande publicaties zoals de LAMO (2013) en het eindrapport ‘Naar een regionaal depotbeleid voor WestVlaanderen’ (Steen, Iris, 2008) werden er mogelijke afstootcriteria naar voor geschoven. Wij hebben ons deels hierop en
deels op onze eigen context gebaseerd.
5
De LAMO is de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten
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opgenomen die bepaalt dat het Bakkerijmuseum de volledige rechten op het object krijgt bij
de schenking. Dit maakt het mogelijk, dat bij een eventuele toekomstige herbestemming van
het object, de schenker niet meer moet worden gecontacteerd alvorens de herbestemming kan
doorgaan. Op die manier wordt de afstootprocedure voor objecten binnengekomen vanaf 2015
minder omslachtig.

Behoud en beheer
Preventieve conservering
Hieronder vallen alle acties en procedures die ervoor zorgen dat de bewaaromstandigheden
van de collectie zo optimaal mogelijk wordt gehouden, zonder dat de objecten zelf worden
behandeld.
De permanente collectie
De permanente collectie wordt momenteel bewaard en getoond in twee oude hoevegebouwen:
het voormalig woonhuis en de voormalige schuur. In het woonhuis worden de deelcollecties
met betrekking tot de banketbakkerij getoond, in de schuur wordt de deelcollectie
broodbakkerij geëtaleerd en worden ook tijdelijke expo's georganiseerd.
Algemeen beschouwd zijn de bewaaromstandigheden van de tentoongestelde objecten
wisselend tot goed te noemen. De meeste tentoongestelde objecten zijn in goede conditie en
vereisen niet veel specifieke bewaaromstandigheden.
Het Bakkerijmuseum beschikt niet over een uitgeruste binnenklimaatinstallatie voor de
museumgebouwen, maar er worden wel heel wat preventieve conservatiemaatregelen
getroffen. Kwetsbare, waardevolle en kleine objecten worden in vitrines opgesteld en
tentoongesteld. In de museumgebouwen zijn er in bepaalde museumruimtes met name de
kelderruimte (woonhuis) en de schuur (beneden) thermohygrografen die de relatieve
vochtigheidsgraad op papier registreren. Deze worden wekelijks gecontroleerd en in een
logboek bijgehouden. De vochtigheidsgraad in de kelderruimte is er hoog tot zeer hoog, en
eigenlijk niet geschikt als tentoonstellingsruimte.
De ruimte is er te vochtig om de in hout vervaardigde speculaasplanken goed te kunnen
bewaren. Op lange termijn is een andere locatie voor deze waardevolle deelcollectie dan ook
noodzakelijk. Op dit moment wordt het vochtprobleem in de kelder onder controle gehouden
door een luchtontvochtiger die altijd aanstaat en dagelijks gecontroleerd wordt. Ook is er een
thermohygrograaf om de luchtvochtigheid en temperatuur te meten. Deze wordt maandelijks
gecontroleerd. Op termijn zal deze en andere deelcollecties in het voormalig woonhuis
verhuizen naar de voormalige schuur, die volledig zal ingericht worden als nieuw
Bakkerijmuseum.
In de voormalige schuur wordt momenteel een deel van de deelcollectie Broodbakkerij
tentoongesteld, alsook tijdelijke expo's georganiseerd. In 2014 waren de
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bewaaromstandigheden in deze ruimte wisselend: er waren grote temperatuurschommelingen
en een grote vochtigheidsgraad. Tijdens de renovatiewerken 2015-2016 werd dit gebouw
geïsoleerd, zodat de bewaaromstandigheden momenteel stabiel zijn. In deze ruimte staat er
ook een thermohygrograaf die maandelijks wordt gecontroleerd. Op termijn zullen de
thermohygografen in het museum vervangen worden door digitale meters.
Depot 1: papier en textiel
In het kleine depot, de zolderruimte boven het woonhuis wordt het textiel en papieren
collectie (deel van de collectie documentatiecentrum) bewaard. Voor deze objecten is het
binnenklimaat goed: het is er donker, droog en onrechtstreeks verwarmd.
Depot 2
Naast deze depotruimte, beschikt het Bakkerijmuseum over een tweede, grote extern depot op
het museumdomein. Hierin worden momenteel ongeveer 20.000 collectiestukken bewaard. In
dit depot zijn de huidige bewaaromstandigheden wisselend te noemen: momenteel zijn er
soms grote temperatuurschommelingen en een te hoge vochtigheidsgraad in dit depot. Er zijn
stukken opgeslagen van verschillende materiaalsoorten: organisch, inert, metaal, (giet)ijzer,
keramiek, aardewerk, gips, plastic,.. Verschillende materiaalsoorten ondervinden schade van
luchtvochtigheid waaronder de organische voorwerpen en het materiaal uit metaal.
Momenteel nemen we verschillende preventieve maatregelen in het depot:
 De temperatuur: in het depot wordt de temperatuur door middel van een
verwarmingsinstallatie momenteel constant op een lage, constante temperatuur van 10
°C gehouden.
 Jaarlijkse plaats-en toestandscontrole: jaarlijks gebeurt er tijdens de sluitingsperiode
van het museum een plaats-en toestandcontrole, steekproefsgewijs
 Metingen: de temperatuur en vochtigheidsgraad worden constant gemeten, de
resultaten ervan worden bijgehouden
 Alle objecten staan niet rechtstreeks op de grond (ofwel in dozen, ofwel op rekken,
ofwel op paletten)
 Het onderhoud van de depotruimte is opgenomen in het algemeen onderhoudsplan van
het museum. Eén keer per jaar (tijdens de sluitingsperiode) krijgt de depotruimte een
grondige onderhoudsbeurt
Naast deze bestaande acties werd er in de afgelopen jaren ook werk gemaakt om de
bewaaromstandigheden in het depot aanzienlijk te verbeteren en startte het Bakkerijmuseum
het meerjarig project ‘Herinrichting en optimaliseren museumdepot’ op (2016-2019)6.
Project Herinrichting en optimalisatie museumdepot (2016-2019)
Voor dit project dienden we in 2015 een subsidieaanvraag bij de provincie West-Vlaanderen
in, in kader van het provinciaal Erfgoedreglement. Deze subsidie werd in 2016 gehonoreerd
en bedraagt €18 862,25. Tijdens dit project worden er enerzijds een reeks van preventieve
maatregelen genomen om het binnenklimaat en bewaaromstandigheden in het depot te
6

De timing van dit project is met één jaar opgeschoven 2016-2020
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verbeteren. Anderzijds zal het depot anders worden ingericht.
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Preventieve maatregelen:
Herverpakking kleine collectiestukken
In 2015 werden er euronormbakken aangekocht. Tot dan werden de kleine collectiestukken
opgeslagen in zure kartonnen bananendozen. In 2016 en 2017 werden de meeste kleine
objecten herverpakt in inerte kunststofdozen.
Dit is gebeurd voor de deelcollecties Winkeltje, broodbakkerij ijsbereiding, chocolade,
speculaas, patakon, Brood in de Kunst, wafel-en hostieijzers en suikerbakkerij. Bij deze
herverpakking werd ook, waar nodig, de afzonderlijke verpakking per object aangepast.
De herverpakking van de kleine collectiestukken uit de deelcollectie banket wordt in 20182019 gedaan.
Digitale meters
In 2016 werden er twee digitale meters aangekocht voor het museumdepot die de oude
thermohygografen vervangen. Met deze meettoestellen kunnen we accurater meten en is het
uitlezen en het verwerken van de meetresultaten efficiënter geworden.
Studie binnenklimaat depot
In 2016 hebben we een studie naar het binnenklimaat in ons depot laten uitvoeren door het
extern studiebureau Ingenium.
Dit resulteerde in een aanbevelingsrapport. De voornaamste aanbevelingen zijn:
 Een nieuwe toegangspoort voorzien:
o in 2017 werd er een nieuwe toegangspoort geïnstalleerd in het depot. De oude
poort had geen inloopdeur en moest telkens volledig worden opengezet. In de
poort zaten ook ramen, wat een negatieve invloed had op het binnenklimaat in
het depot (binnenkomend zonlicht). De nieuwe poort is voorzien van een
inloopdeur, zonder ramen, met aparte sleutel. Er zijn drie sleutels voor deze
poort: één voor de collectiebeheerder, één voor de conservator en één voor de
technische medewerker. Dit zorgt ervoor dat er meer controle is op de toegang
tot het museumdepot. Voorheen konden alle museummedewerkers met hun
museumsleutel ook het depot betreden. De kleine poort achteraan blijft
behouden, maar de ramen werden afgedekt om het zonlicht tegen te gaan.
 Bijkomende dakisolatie
 Isolatie van de binnenmuren
 Een aparte ruimte voorzien voor de meest kwetsbare collectiestukken (zoals de
speculaasplanken, de kunstcollectie en de collectie koetsen) met eventueel een
klimaatinstallatie (luchtontvochtiger)
Deze drie laatste maatregelen worden in de komende beleidsperiode gerealiseerd, onder
voorbehoud van de continuering van de projectfinanciering.
Opmerking
Vanaf 2018 is de provincie West-Vlaanderen niet langer bevoegd voor de

investeringssubsidies in het kader van het provinciaal Erfgoedreglement. Subsidiedossiers die
niet in 2017 zijn afgesloten, zoals dat van het Bakkerijmuseum, zullen vanaf 2018 door de
Vlaamse administratie worden behandeld. Momenteel is het voor ons museum niet duidelijk
hoe en wanneer de projectfinanciering vanuit het voormalig provinciaal Erfgoedreglement in
de komende beleidsperiode zal verlopen. Indien de projectfinanciering uitblijft of uitgesteld
wordt, zal dit project in een minimumscenario worden voortgezet (enkel met eigen middelen).
Herinrichting depot
Naast deze maatregelen wordt het depot ook in de periode 2019-2020 anders ingericht. In
kader van deze herinrichting participeert het Bakkerijmuseum sinds 2016 als partnermuseum
in RE-ORG Belgium, een project rond reorganisaties van museumdepots, onder meer
gecoördineerd door ICOM Vlaanderen.
Tijdens dit project worden we opgevolgd door moedermusea 'T Groeningenmuseum in
Brugge en het Tabaksmuseum te Wervik. Zij brengen hun expertise en kennis over hun eigen
depotreorganisatie in ons project. Ze fungeren als klankbord voor de herinrichting van ons
depot. Tijdens RE-ORG 2016 en 2017 waren er verschillende overlegmomenten tussen ons
museum, leden van RE-ORG Belgium en onze moedermusea. Hierbij werd ons
herinrichtingsplan bijgestuurd. Aanvankelijk werd bijvoorbeeld ervoor geopteerd om de
kleine verdieping in het depot grotendeels door te trekken, maar daar werd van afgezien
tijdens RE-ORG.
Bij het aftoetsen met de andere RE-ORG-partners bleek dat de huidige inrichting van ons
depot reeds goed is: kleine collectiestukken staan op rekken, de kleinste zitten in dozen. Op de
dozen staan de objectnummers aangegeven die in de dozen zitten. De grote objecten staan
ofwel op paletten op de grond ofwel in grote rekken.
Hierbij is het wel problematisch dat vooral de objecten op paletten veel plaats in beslag
nemen en zelfs comfortabele beweegruimte in het depot quasi onmogelijk maken. Ook is er
momenteel geen werkruimte in het depot.
De hoofddoelstellingen van de reorganisatie van ons depot luiden als volgt:
 De beweegruimte in het hoofdgangpad comfortabeler maken door het huidig meubilair
zo efficiënt mogelijk te gebruiken (bijvoorbeeld meer in de hoogte werken) en door
afstoting van dubbels per deelcollectie
 Een werkruimte creëren binnen de bestaande depotinfrastructuur, waar er kan gewerkt
worden met de collectie of deze kan geconsulteerd worden
Bij de herinrichting van ons depot maken we actief gebruik van de tools en het handboek die
RE- ORG aanreikt7. Deze herinrichting wordt in de komende beleidsperiode (in de periode
2019-2020) voorzien.

Actieve conservering en restauratie
Er is tot op heden geen behoudsmedewerker die instaat voor zowel de preventieve als voor de
actieve conservering van de objectencollectie. Omdat het museum geen budget heeft om een
extra werkkracht aan te stellen, zoeken we daarom in de komende beleidsperiode actief naar
7

Zie oa. de ‘Workbook’ op de website van RE-ORG: http://re-org.info/en/register/downloadthe-whole-methodology
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vrijwilligers die ons museum in de behoudstaken kunnen ondersteunen. Hierbij zullen
potentiële vrijwilligers een interne opleiding krijgen en willen we voor deze vrijwilligers het
ook mogelijk maken om extern een opleiding te gaan volgen, specifiek gericht op behoud en
beheer.
Momenteel worden enkel de kleine restauraties ondernomen die door het museumpersoneel
zelf kunnen uitgevoerd worden. Intern is de nodige kennis en expertise aanwezig over de
basis behoudstaken (bij de wetenschappelijke en technische medewerker) en indien nodig
wordt er bijkomende opleiding gevolgd.
Voor de grotere restauratiewerken, bijvoorbeeld voor bepaalde waardevolle stukken in de
deelcollectie ‘vervoer’ proberen we samenwerkingsverbanden op poten te zetten tussen het
museum en onderwijsinstellingen waarbij voorwerpen uit het museumdepot door hen kunnen
gerestaureerd worden.
In 2014 werd er voor het eerst dergelijk project opgestart met de plaatselijke technische
school (VTI Veurne). Maar dit project werd stilgezet, omdat de school afzag van de
restauratie. In de komende beleidsperiode blijven we proberen om samen te werken met,
grotere, onderwijsinstellingen.
Ook wat de preventieve conservering betreft zowel in de depotruimtes als in de
expositieruimtes is er dringend nood aan een bijkomende werkkracht. Dit is een situatie die
niet houdbaar is op lange termijn en zeker niet wil het museum inzetten op een doorgedreven
professionalisering van het collectiebeleid. Ook voor deze taken zullen we actief op zoek gaan
naar vrijwilligers die ons hierin kunnen ondersteunen.

Veiligheidszorg
Het Bakkerijmuseum bezit een grote technische collectie, met vele geautomatiseerde en nietgeautomatiseerde bakkerijmachines. Deze machines houden meer gevaar in dan
kunsthistorische collecties bij het tentoonstellen. Zo worden sommige machines, zoals de
machinale deegkamer op transmissie fysiek afgescheiden voor het publiek.
De volledige collectie van het Bakkerijmuseum is verzekerd via de verzekeringsmaatschappij
Ethias. De museumgebouwen en het depot zijn uitgerust met een alarmsysteem dat iedere
avond wordt ingeschakeld. Er zijn geen suppoosten in het museum die de opstelling bewaken.
Wel zijn er in iedere ruimte camera’s aanwezig. Dit camerasysteem neemt beelden op en laat
toe om ze te bekijken.
Momenteel is er voor de veiligheidszorg van de gehele collectie nog geen calamiteitenplan
opgesteld. In de komende beleidsperiode is dit een prioriteit, alsook de uitwerking van een
evacuatieplan voor de belangrijkste objecten uit het depot.
Voor het depot is er een depotreglement opgesteld dat onder andere moet voorkomen dat
brandbaar materiaal in het depot worden geplaatst, objecten verplaatst worden, zonder
medeweten van de depotverantwoordelijke en onbevoegden het depot niet zomaar betreden
(zie ook bijlage).
Het collectieregistratiesysteem van het Bakkerijmuseum is een webapplicatie, wat inhoudt dat
alle gegevens over de collectie niet meer worden opgeslagen op een plaatselijke harde schijf,
maar op een externe database ( een e-depot), die door het Nederlandse bedrijf Picturae
beheerd wordt en zij verzekeren de back-up van de gegevens.
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Collectieregistratie-en documentatie
Collectieregistratie
Ongeveer 95% van de objectencollectie van het Bakkerijmuseum is geregistreerd op
basisniveau volgens de standaarden uit het MOVE-invulboek. Deze grote registratiegraad is
het resultaat van opeenvolgende grote registratieprojecten die in 2001 gestart zijn en rond
2003 zijn afgerond. In 2009 is het Bakkerijmuseum overgeschakeld van Adlib standaard naar
een Adlib museum plus met bibliotheekmodule. De ingevulde velden reiken iets verder dan
de CIDOC-normen. Volgende velden in ADLIB zijn ingevuld (basisregistratie):
IDENTIFICATIE
Instellingsnaam
Afdeling (= de naam van de deelcollectie)
Objectnummer
Onderdeel-aantal
Objectcategorie
Objectnaam
Titel-soort
Beschrijving
Beschrijver
Datum
FYSIEKE KENMERKEN
Materialen
Afmetingen
Waarde
Eenheden
VERWERVING
Eigenaar
Verwerving van….+ datum….
Documentatie (referentie naar het origineel schenkingscontact)
STANDPLAATS/TOEKOMSTIGE STANDPLAATS
Vaste standplaats
REPRODUCTIES (voor 26% van de totale collectie ingevuld, dit wordt per jaar aangevuld
met minstens )
NUMMERS/RELATIES
Soort (oud inventarisnummer, indien nog van toepassing)
Instelling
TOESTAND/CONSERVERING
Toestand (zeer goed, goed, matig, slecht, zeer slecht)
Bijzonderheden (beschrijving van de toestand)
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Controleur
Datum
BRUIKLENEN (indien van toepassing)
Ingaande bruiklenen
Uitgaande bruiklenen
Om deze hoge registratiegraad te behouden, streven we in de volgende beleidsperiode naar
een registratiegraad van 95%, rekening houdend met het vooropgesteld actief verzamelbeleid.

Diepere registratie
Op vlak van collectieregistratie is de diepere registratie op objectniveau prioritair.
Aanvankelijk was het de bedoeling om dit eerst voor de belangrijkste collectie te doen, de Acollectie, en vervolgens de B en C-collectie.
In de loop van de vorige beleidsperiode 2014-2019 is ervoor gekozen om dit per deelcollectie
te doen, zodat de diepere registratie gelijkloopt met het waarderings-en selectieproces zie ook
de hoofdstukken Beschrijving in deelcollecties en Collectievorming).
De diepere registratie gebeurt per deelcollectie en op objectniveau of per objectgroep. In dit
laatste geval wordt een groep van gelijke objecten binnen een deelcollectie (bijvoorbeeld
taart-en broodvormen) in bulk geregistreerd per registratieveld.
Bij de diepere registratie worden minstens volgende velden in-of verder aangevuld:
IDENTIFICATIE
Objectnaam (aanpassing indien nodig)
Andere benamingen (zoals dialectische benamingen, verschil tussen Nederland versus
Vlaanderen met oog op internationale collectie-informatie-uitwisselingen)
Beschrijving (de technische beschrijving vervangen met een algemene beschrijving van het
object, eventueel aan te vullen met een tweede veld beschrijving waarin een thematische
beschrijving van het object wordt gegeven)
FYSIEKE KENMERKEN
Beschrijving (de technische beschrijving van het object)
REPRODUCTIES (verder aanvullen voor de gehele collectie)
VERVAARDIGING/DATERING
Vervaardiger
Datering van….tot…. ( indien geen precieze datum gevonden voor het betreffende object)
DOCUMENTATIE
Indien mogelijk wordt er hier een relatie gelegd met een tijdschriftartikel, document, of boek,
die in ADLIB- Bibliotheek staat geregistreerd.
VRIJE DOCUMENTATIE
In te vullen in geval van niet-geregistreerde documentatie
ICONOGRAFIE (indien van toepassing, zoals bijvoorbeeld voor de deelcollectie Brood in de
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Kunst)
Hoofdmotief algemeen
OPSCHRIFTEN/MERKEN (indien van toepassing)
Positie
Vervaardiger
Inhoud
Opmerking
In de periode 2019-2020 wordt er in kader van de nieuwe scenografie bekeken of het veld
'BEGELEIDENDE TEKSTEN' (etiketten) kan ingezet worden. Deze teksten zouden immers
ook als bijkomende collectie-informatie kunnen dienen.
Stand van zaken diepere registratie
Volgende deelcollecties zijn (uitgezonderd het veld REPRODUCTIES) dieper geregistreerd:
Speculaas, ijsbereiding, patakon en chocolade. De andere deelcollecties worden in 2018-2019
dieper geregistreerd:
2018:





Broodbakkerij (reeds begonnen , nog af te werken)
Suikerbakkerij (reeds begonnen, nog af te werken)
Wafel-en hostiebakkerij
Vervoer

2019:
 Brood in de Kunst
 Winkeltje
 Banket
Registratie op deelcollectieniveau
Naast de diepere registratie, wordt er ook op collectieniveau geregistreerd (bestand Collecties
in Adlib), geënt op het COMETA-model8. Meer bepaald worden de deelcollecties, na
afronding van de diepere registratie, geregistreerd. Registratie op (deel)collectieniveau is
onder meer belangrijk om de relaties tussen de deelcollecties onderling aan te duiden en om
zaken te beschrijven die niet op objectniveau kunnen meegegeven worden.
Het gaat hier bijvoorbeeld om informatie over de inhoud van de deelcollectie: welke 'groepen'
objecten zitten in deze deelcollectie? Wat is hun onderlinge relatie? Waarom en door wie
werd deze deelcollectie samengesteld? Welke waardering(en) kreeg deze deelcollectie mee?
(A, B, C, of D?)...De registratie van de deelcollecties speculaas, chocolade, ijsbereiding en
Patakon is momenteel aan de gang. Dit zijn de deelcollecties waarvan de diepere registratie is
afgerond.
Opschonen registratiesysteem
8

COMETA staat voor ‘collectiemetadata’, gegevens over collecties. Het is een model voor
het maken van gestructureerde beschrijvingen van erfgoed op het niveau van de collectie. Dit
model kan ook gebruikt worden voor de beschrijving van de afzonderlijke deelcollecties.
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Gelijklopend met de diepere registratie wordt ook het registratiesysteem (per deelcollectie)
opgeschoond. Net zoals de diepere registratie van de collectie en de registratie op
deelcollectieniveau, zorgt een opschoning van het registratiesysteem ervoor dat de
collectiedatabank overzichtelijker en makkelijker doorzoekbaar wordt.
Vanaf 2018 wordt één keer per jaar de tool erfgoedstat gebruikt ter controle van de
opschoningsbeweging9. Voorheen werd deze tool niet echt gebruikt, maar het is een handig
hulpmiddel bij de opschoning van het registratiesysteem.
De opschoning gebeurt hoofdzakelijk in volgende bestanden:
Thesaurus
Het thesaurusbestand wordt per deelcollectie zo veel mogelijk opgeschoond. In eerste
instantie wordt de AAT gebruikt als thesaurus. Indien geen geschikte term wordt gevonden,
wordt er gekeken naar andere bestaande woordenlijsten of thesauri zoals de ID-DOC van het
MOT (Museum voor Oudere Technieken), oudere versies van de Van Dale, de boekenreeks
Volkshuisraad in Vlaanderen van Weyns.
Indien deze woordenlijsten ook niets opleveren, wordt de meest courant gebruikte term in de
Vlaamse bakkerijwereld gebruikt. Hiervoor raadplegen we vaktijdschriften, handelscatalogi
en handboeken.
Deze 'eigen' terminologie' toetsen we ook af aan externen. Sinds 2016 participeert het
Bakkerijmuseum in het landelijk overleg- Collectie/Klanbordgroep Voeding, gecoördineerd
door het CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis). Dit overleg fungeert als klankbord
voor zowel ons museum als andere instellingen met een gelijkaardige collectie10 .
Standplaats- en toestand
Met de jaarlijkse fysieke toestand- en standplaatscontrole in het depot worden ook
steekproefsgewijs de toestand-en standplaatsen bestanden indien nodig aangepast en
uitgezuiverd op fouten.

Erfgoedinzicht
Het Bakkerijmuseum is sinds 2012 lid van het overlegplatform Erfgoedinzicht, dat door de
provincies West- en Oost- Vlaanderen werd opgericht, vanaf 2018 wordt dit beheerd door
Vlaanderen.
Een onderdeel van het platform is de erfgoeddatabank Erfgoedinzicht, die voor het brede
publiek ook op het internet zichtbaar is. Hierop zijn momenteel 900 objecten uit onder andere
de kern- en depotcollectie van het Bakkerijmuseum zichtbaar. Deze worden regelmatig
aangevuld en hierbij gaat speciale aandacht uit naar objecten uit het museumdepot die op die
manier voor het brede publiek wordt ontsloten.
9

Erfgoedstats is een programma waarmee je data uit je collectiedatabank kan analyseren. Het
programma presenteert na afloop allerlei nuttige en statistische informatie over de gegevens in
de collectiedatabank.
10
Onderdeel van dit structureel overleg is één algemene thesaurus voor landbouw-en
voedingscollecties. In 2020 werkt het Bakkerijmuseum samen met het CAG specifiek een
thesaurus uit voor bakerfgoed, gedeeltelijk op basis van de thesaurus die het museum de
komende jaren zal uitwerken (2018-2020)
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Het Bakkerijmuseum moet deze opportuniteit ook in de toekomst blijven aangrijpen om de
collectie zichtbaarder te maken en om zo de collectiemobiliteit te bevorderen. Ook kan het
museum via het platform haar expertise inzake registratie delen met andere erfgoedspelers.

Collectiedocumentatie
Met ‘collectiedocumentatie’ wordt de informatie bedoeld die men buiten het collectieregistratiesysteem over de collectie kan vinden. Sinds 2010 geeft het Bakkerijmuseum
halfjaarlijks een museumtijdschrift uit, waarin we regelmatig een bepaalde deelcollectie van
het Bakkerijmuseum belichten.
Daarnaast zitten er in de museumbibliotheek heel wat gespecialiseerde werken die meer
informatie verschaffen over de voorwerpen uit de collectie van het Bakkerijmuseum en hoe
die gebruikt werden. Ook werden er tijdens de registratieprojecten heel wat catalogi
opgevraagd aan fabrikanten die meer licht werpen over objecten uit bepaalde deelcollecties.
Voorts zitten er verschillende standaardwerken over het bakambacht en algemene
voedingsgeschiedenis die achtergrondinformatie en context geven aan de collectie.
Onder ‘collectiedocumentatie’ begrijpen wij ook het deel ICE dat wij verzamelen,
bijvoorbeeld interviews met oud-bakkers over hun ervaringen, kennis en know how in het
hanteren van handwerktuigen en machines.

Gebruik van de collectie
Presentatie, onderzoek en bruikleen
Momenteel worden er 2067 objecten permanent tentoongesteld in de twee museumgebouwen
(voormalige woonhuis en schuur). De overige 20821 collectiestukken worden in het depot
bewaard. Momenteel worden objecten zowel uit de permanente opstelling als uit het depot
ook virtueel gepresenteerd via Erfgoedinzicht en Europeana.
De objecten uit het depot worden voornamelijk gebruikt voor onderzoek en externe
bruiklenen (zie ook hieronder). Maar bij tijdelijke tentoonstellingen wordt er indien mogelijk
ook stukken uit het depot gepresenteerd. Iedere maand zetten we ook een collectiestuk uit het
depot in de kijker, die daarna een tijdelijke plaats krijgt in onze wisseltentoonstelling ‘IN DE
KIJKER! Per jaar wordt deze expo vernieuwd met objecten die de voorafgaande
maanden/jaren in de kijker stonden.

De educatieve collectie
Sinds 2015 is er een educatieve collectie van het Bakkerijmuseum: een collectie van
gebruiksvoorwerpen en machines die voor educatieve doeleinden worden gebruikt, onder
andere tijdens onze aangepaste rondleidingen voor mensen met een fysieke beperking, onze
workshops en bakdemonstraties. Dit zijn bijvoorbeeld deegrollen, troggen, ovenpalen,
rakelijzers en uitsteekvormen. Deze behoren deels nog tot de gewone museale collectie maar
worden fasegewijs naar de educatieve collectie herbestemd (gelijklopend met de waardering
en afstootplan).
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Decoratie
Daarnaast worden verschillende collectiestukken als decoratieve elementen gebruikt,
bijvoorbeeld in de cafetaria van het museum. Ook deze voorwerpen worden momenteel
herbestemd naar de educatieve collectie.

Bruikleenverkeer
Tijdelijke bruiklenen
Sinds enkele jaren is het tijdelijk bruikleenverkeer gestaag gestegen. Dit komt hoofdzakelijk
door een verhoogde zichtbaarheid van onze collectie (online: via Erfgoedinzicht, Europeana,
eigen website en nieuwsbrief), via de bredere verspreiding van ons museumtijdschrift en via
onze actieve deelname aan samenwerkingsverbanden met andere erfgoedinstellingen

De procedures ivm. uitgaande en binnenkomende bruiklenen zijn aan de SPECTRUMstandaarden aangepast. De documentatie en procedures worden zowel fysiek bewaard in een
map. Enkele gegevens ivm bruiklenen worden ook in ADLIB opgenomen, met referentie naar
de fysieke vindplaats van de documenten. De wetenschappelijke medewerker volgt de
bruiklenen op.
Permanente bruiklenen
Momenteel worden er aan een aantal instellingen stukken uit de collectie permanent
uitgeleend:

Bruikleennemer

Objecten

Puratos Groot -Bijgaarden

● een T-500 emmer uit de jaren ‘50
= totaal 1 object

Destrooper Bezoekerscentrum

● 3 lukkenijzers
● een weegschaal
● blikken dozen
● een koekjesmachine
● een amandelbroodbroodsnijmachine
= 7objecten

Bel Vue museum

Een wafelijzer

Het Bakkerijmuseum ontleent zelf 453 voorwerpen in permanente bruikleen, waaronder van
het Wielermuseum Roeselare en private personen:
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Bruikleengever

Objecten

Wielermuseum Roeselare

166 voorwerpen

Van Becelaere (privépersoon)

3 schilderijen

G. Dessein (privépersoon)

1 broyeur

Sporen (privépersoon)

1 braak

Daarnaast worden bij tijdelijke tentoonstellingen indien mogelijk objecten, film -en
fotomateriaal ontleend van verschillende (erfgoed)instellingen. Voor een volledig en
gedetailleerd overzicht van de lopende bruiklenen (ingaande en uitgaande, permanent en
tijdelijk (zie map bruiklenen en ADLIB).

Collectie ICE Bakkerijmuseum
ICE (Immaterieel Cultureel Erfgoed) hebben we in deze herziene versie van ons collectieplan
als een apart onderdeel opgenomen. Hiermee willen we niet de indruk scheppen dat ICE apart
staat van onze collectie. Integendeel, we nemen ICE als apart hoofdstuk op in dit
collectieplan, omdat we de nadruk willen leggen op het feit dat voor ons museum het
immaterieel bakerfgoed integraal deel uitmaakt van onze collectie cultureel erfgoed (zowel
materieel als immaterieel).
In het oorspronkelijk collectiebeleidsplan van 2014 categoriseerden we ons immaterieel
erfgoed onder ‘gebruik van de collectie’, maar dit benoemde niet echt onze werking rond
immaterieel erfgoed en het feit dat ICE een onlosmakelijk deel is van onze collectie. We
kozen destijds voor deze opdeling omdat voor ons niet duidelijk was welke plaats we ICE
moesten geven in ons collectieplan.
Momenteel is er bij ons nog altijd onduidelijkheid op welke manier we ICE in onze
collectieplan moeten opnemen. Hoe nemen we bijvoorbeeld ICE evenwaardig op in ons
collectieplan? Hoe geven we dezelfde aandacht aan de noden van ICE zoals we dit nu reeds
doen voor de fysieke noden van onze verzameling objecten, hoe nemen we ICE op in onze
collectieregistratie?
Deze en andere vragen nemen we mee in de komende beleidsperiode. We zijn daarom ook
voorstander om in de komende jaren een traject te doorlopen in samenwerking met het nieuw
steunpunt voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen (WIE), én in een netwerk van andere
instellingen die met dezelfde vragen en bekommernissen zitten.

Het Immaterieel Bakerfgoed
Er zijn onnoembaar veel tradities, gewoontes, gebruiken… die maar ook iets te maken hebben
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met gebak en brood. Dit immaterieel bakerfgoed allemaal actief zèlf te gaan borgen is
onbegonnen werk. Net omdat het immaterieel bakerfgoed verweven zit in zoveel bestaande
tradities, gebruiken … zijn er bovendien ook andere actoren –klein en groot- bezig dit erfgoed
in kaart aan het brengen.
Daarom leggen wij in de komende beleidsperiode de focus op het immaterieel bakerfgoed dat
een directe link heeft met het bakkersambacht.
Concreet leggen we volgende twee focuspunten in onze ‘collectie’ immaterieel bakerfgoed
vast:
 het maken: het ambacht zelf, de technieken (bakken, kneden, houtoven, gebruik
handwerktuigen en machines…), de know how, receptuur…
 de ‘vakgebonden’ sociale tradities, gewoontes en gebruiken specifiek gelinkt met het
bakkersambacht: het specifiek jargon, liedjes, gedichten, de bakkersfeesten,
bakkerswedstrijden enz.
Daarnaast stellen we ons actief op als dé logische expertisepartner voor het borgen van al het
ander immaterieel erfgoed dat verband houdt met bakken, banket en brood.

Het borgen van het Immaterieel Bakerfgoed
De borgingsmaatregelen die we nu al nemen, blijven we in de komende beleidsperiode
doorzetten. Deze bestaande acties hebben we reeds via de databank voor immaterieel erfgoed
ontsloten en bekend gemaakt11.
Tegelijkertijd ondernemen we ook nieuwe acties om onze immaterieel erfgoedwerking verder
uit te bouwen. Hieronder beschrijven we per borgingsmaatregel wat momenteel de stand van
zaken is en waar de prioriteiten en werkpunten liggen voor de komende jaren.

Inventariseren (Identificeren)
Sinds verschillende jaren is het Bakkerijmuseum stelselmatig bezig het immaterieel bakerfgoed in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van mondelinge geschiedschrijving (bv.
de projecten rond Bakkersgeneraties in 2011 en rond het Bakkersonderwijs in 2016) waarbij
we onder andere persoonlijke getuigenissen, kennis en technieken optekenden. Daarnaast
wordt er door middel van interviews bepaalde technieken en kennis vastgelegd en
gedocumenteerd, bijvoorbeeld bij schenkingen of in het kader van diepere registratie van de
collectie roerend bakerfgoed.
Dit inventariseren van het immaterieel bakerfgoed gebeurt tot nu toe te weinig structureel en
te weinig gefocust (wegens te veel immaterieel erfgoed dat verbonden is met bakken, brood,
gebak…). Met de opmaak van de herziene versie van ons collectieplan hebben we daarom
bepaald wat voor ons museum de komende jaren prioritair is. Concreet hebben we voor ons
zelf twee focuspunten vastgelegd: ‘het maken’ en de ‘vakgebonden tradities’.
De komende jaren brengen we in kaart welk van dit immaterieel erfgoed bij wie aanwezig is.
Eén van de concrete acties die we hiertoe nemen is het aanleggen van een lijst met personen
11

Zie http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/wie/234
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die we kunnen interviewen en bepaalde (deel)technieken kunnen vastleggen/documenteren.
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Documenteren
Momenteel worden de verschillende technieken van het bakkersambacht beschreven, vooral
in kader van de herwaardering en diepere registratie van de collectie materieel erfgoed (zie
ook hierboven). Dit ter aanvulling van de collectieregistratie, bijvoorbeeld hoe een bepaald
handwerktuig werd/wordt gehanteerd. Bovendien wordt er bij iedere schenking (indien
mogelijk) de persoonlijke getuigenis en kennis genoteerd en bijgehouden als collectieinformatie.
Dit documenteren is nog te weinig gedetailleerd en zou ook meer moeten inzoomen op de
deeltechnieken of een stap-voor -stap uitleg. De opgeleverde documentatie wordt tot nu toe
opgenomen in de collectiedatabank en in ons museumtijdschrift, dat jaarlijks twee keer
verschijnt (bijvoorbeeld themanummers Gekneed als Bakker en Jong Geleerd, Oud Gedaan!).
In de komende jaren gaan we ook via film en audio ‘(deel-) technieken vastleggen. Ook dit
kan gebruikt worden als collectiedocumentatie maar tegelijkertijd kan dit in de vernieuwde
scenografie van het museum worden gebruikt, als onderdeel van de collectieontsluiting voor
het museumpubliek.
Voorts moeten we ook de interne kennis die aanwezig is in het museum meer op een
structurele basis gaan vastleggen, bijvoorbeeld de kennis bij onze medewerkers rond het
stoken van de houtoven (welk soort hout wordt het best gebruikt? Hoe komen tot een ideale
oventemperatuur? Wat kan men bakken in de houtoven? enz).
Deze interne kennis moeten we gieten in kant en klare handleidingen en stappenplannen.
Dergelijke acties leggen niet enkel dit stukje immaterieel bakerfgoed vast, ze komen ook de
integrale museumwerking ten goede.
Bedoeling is om de opgeleverde documentatie van al deze acties waar mogelijk ook te linken
met de collectiestukken. Op die manier vergroten we onze kennis over de collectie nog meer.

Actief doorgeven en transmissie
Momenteel geven we het immaterieel bakerfgoed voornamelijk door via onze ambachtelijke
bakdemonstraties voor jong en oud, waarbij (oud)-bakkers verschillende technieken
demonstreren, bijvoorbeeld garneren van een taart, kneden van het brood, het afsteken van het
deeg enz. Daarnaast geven we ook educatieve workshops, die in hoofdzaak gericht zijn tot
kinderen in school-of familieverband. Hierbij leren we kinderen onder andere de
kneedtechnieken bij brood aan, of chocolade te mouleren, speculaaskoeken te vervaardigen
aan de hand van speculaasplanken.
In de komende jaren zetten we deze bestaande acties door. Tegelijkertijd verruimen we onze
doelgroepen voor ICE, meer bepaald naar de bakkerijsector. Op deze manier willen we
nieuwe en vernieuwende acties op touw zetten om ons immaterieel bakerfgoed actief door te
geven. Daarin willen we ook relevante partnerships aangaan om samen het immaterieel
bakerfgoed actief uit te dragen naar de bakkerijsector en zelfs daarbuiten. Idealiter komen we
tot een immaterieel erfgoedwerking waarin we ons immaterieel bakerfgoed ook op vraag van
onze erfgoedgemeenschappen kunnen uitbouwen en afstemmen.

Communiceren en sensibiliseren
Momenteel communiceren en sensibiliseren we al op verschillende manieren rond onze ICECollectie, onder andere door tijdelijke expo's te organiseren, via publieksevenementen zoals
Erfgoeddag, via ons museumtijdschrift (bijvoorbeeld neerslag mondelinge interviews met
oud-bakkers), via onze nieuwsbrief, via acties op social media (Facebook) en via onze
publieksactiviteiten (workshops en demonstraties).
In de komende beleidsperiode zetten we deze bestaande acties door en organiseren we ook
nieuwe en vernieuwende acties die onze erfgoedgemeenschappen nog meer moeten
sensibiliseren over het immaterieel bakerfgoed.
Ook zoals bij onze 'doorgeefacties', willen we met onze communicatie en
sensibiliseringsacties ook meer naar co-creatieve acties gaan, waarbij we samen met onze
erfgoedgemeenschappen zorg dragen voor ons immaterieel bakerfgoed en op zoek gaan naar
een betekenis ervan.

Samenvatting
Op vlak van collectiebeleid heeft het Bakkerijmuseum de afgelopen jaren veel werk verzet:
er is een afstootplan dat wordt uitgevoerd, de collectie wordt uitgebreider geregistreerd, het
depot werd beter georganiseerd, procedures uitgeschreven en uitgevoerd, de kennis en
expertise inzake collectiebeheer actief gedeeld met de sector. Kortom, op vlak van
collectiebeleid staat het Bakkerijmuseum heel sterk. Onze sterke positie willen we de
komende beleidsperiode 2019-2023 behouden en nog verstevigen. Hiertoe hebben we enkele
strategische en operationele doelstellingen in het strategisch plan geformuleerd, gekoppeld
aan acties die we per actiejaar zullen ondernemen.
Het is sterk aangewezen om minstens om de vijf jaar een nieuw collectieplan op te stellen.
Een goed collectiebeleid is immers dynamisch waarbij steeds ingezet wordt op verbetering.
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