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Foto 1: hartelijk welkom. 

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 onderstreept, de vele activiteiten en de liefde 

voor het ambacht bieden de bezoeker een totaalconcept. Daarnaast wil het 

Bakkerijmuseum een bijdrage leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed van het 

bakkerijwezen. Met de presentatie van de collectie in het museum wordt een algemeen 

overzicht geboden, ondersteund door informatie op hoofdlijnen. Het museum wil een 

informatiebron zijn voor bezoekers die verdere verdieping zoeken.  
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Foto 2: directeur Fred Voskuil. 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 Het Warme Land; 

▪ Medewerkers en vrijwilligers van Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme land; 

▪ Sponsoren en subsidiënten;  

▪ Gemeente Hattem; 

▪ Erfgoed Gelderland. 

 

Hattem, 12 januari 2019 

 

F.G. Voskuil  

Directeur 
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Foto 3: de ANWB publieksprijs 2018. 

1. Inleiding 

 
Het jaar 2018 levert terugkijkend het 

tastbare bewijs op dat veel gepland 

kan worden maar dat externe factoren 

soms roet in het eten gooien. De lange 

warme zomer, met een record aan 

hittegolven, was daarvan wel het beste 

voorbeeld het afgelopen jaar. Hoge 

temperaturen leveren meestal geen 

hoge bezoekersaantallen op in een 

museum.  

 

De maand juli heeft het meest geleden 

onder de weersomstandigheden en liet 

een halvering van het aantal bezoekers 

zien ten opzichte van het jaar 2017.  

Dat het Nederlands Bakkerijmuseum in 

2018 de uitstekende resultaten van het 

voorafgaande jaar toch weer 

geëvenaard heeft is voornamelijk te 

danken aan een sterke toename van 

het aantal bezoekers in alle andere 

schoolvakanties. 

De publiciteit die gepaard ging met het 

winnen van een ANWB-award voor 

‘Leukste Uitje’ in de provincie 

Gelderland heeft ook een aantoonbare 

uitwerking gehad op de goede 

resultaten van 2018. 

 

 

Voor een betere manier van presenteren van de collectie, waarbij er gestreefd wordt naar 

het aantonen van de samenhang tussen de verschillende bakkerij-attributen, zijn er in 

2018 opnieuw twee bakkerijdiorama’s gerealiseerd. Nummer 12 en 13 in een reeks die de 

verschillende facetten van de brood- en banketbakkerij belichten.  

De hiermee gepaard gaande herinrichting van eerste verdieping van Het Pand, heeft ook 

een algehele standplaatscontrole tot gevolg gehad in dit gebouw. 

 

Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft, op verzoek van Erfgoed Gelderland, deelgenomen 

aan een marketingpilot. Dit door de provincie Gelderland geïnitieerde en gefinancierde 

project is in het leven geroepen om de kleinere musea op weg te helpen bij het ontwikkelen 

van een marketingstrategie. 
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Foto 4: onze bakkers bij het nieuwe pand. 

Monumenten met een respectabele leeftijd, zoals de gebouwen waarin het Nederlands 

Bakkerijmuseum is ondergebracht, vragen veel onderhoud. In 2018 is het schilderwerk 

binnen in Het Backhuijs en Het Pand opnieuw gedaan.  

 

Hoogtepunt en feestelijke afsluiter van het jaar was de opening van de nieuwe locatie. 

Ridderstraat 23, een monumentaal pand tegenover het museum, is het onderkomen 

geworden van een bakkerijwinkelinterieur afkomstig uit Groningen.  

Niet alleen krijgt de bezoeker een indruk van een bakkerswinkel uit de 19e eeuw maar de 

ruimte biedt ook de mogelijkheid de receptie in Het Pand op drukke dagen te ontlasten. 
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Foto 5: een studiedag voor het kernteam. 

2. Organisatiestructuur  
 
Stichtingsbestuur 

▪ Voorzitter    Dhr.   P. van der Wal 

▪ Secretaris/penningmeester   Dhr.   J. van der Krabben 

▪ Algemeen bestuurslid   Dhr. W. Kannegieter 

▪ Bestuurslid P&O     Mevr.  L. Cornelissen 

▪ Bestuurslid collectiebeheer  Mevr.  F. van Beek 

 

Kernteam 

▪ Directeur    Dhr.   F. Voskuil 

▪ Coördinator Collectie en Educatie Dhr. M. Rodenburg 

▪ Office Manager   Mevr. W. Steentjes 

 

Medewerkers 

▪ Inkoop    Dhr.  F. Weijkamp 

▪ Bakker    Dhr.    J. Harsevoort 

▪ Collectiebeheer    Dhr. C. Voskuil 

▪ Receptioniste    Mevr.  F. Steenbergen 

▪ Receptioniste    Mevr.  H. Fros 

▪ Horeca    Mevr.  N. Bijsterveld 

▪ Horeca    Mevr.  H. Moesker 

▪ Facilitair medewerker  Mevr.  G. van der Ziel 

▪ Schoonmaak    Mevr. R. Alibegović 

 

Vakantiekrachten 

▪ 20 studenten werkzaam in wisselende samenstelling tijdens schoolvakanties. 

 

Vrijwilligers 

▪ 15 vrijwilligers werkzaam in de bakkerij, het onderhoud, de administratie, de 

boekhouding en het kenniscentrum. 
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Tabel 1: subsidies en sponsoring. 

3. Sponsoren en subsidiënten 
 
In 2018 is Nederlands Bakkerijmuseum Hattem financieel ondersteund door: 

 

 

Donateurs 

Ook in 2018 werd Nederlands Bakkerijmuseum door een groot aantal donateurs gesteund. 

 

Toelichting 

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

en aandacht. De vanzelfsprekendheid waarmee sponsoren in voorgaande jaren hun 

bijdrage continueerden is voorbij. Bedrijven en instellingen binnen de bakkerijbranche 

hebben te maken met een fluctuerende economie en zien zich genoodzaakt in tijden van 

recessie te bezuinigen en gelden anders te besteden dan voorheen.  

Het Nederlands Bakkerijmuseum onderkent deze ontwikkeling en zal in 2019 het 

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

fondsenwerving. 

 

 

 

  

Subsidies 

Gemeente Hattem 

 

Sponsoring 

Droste 

NVB 

NBOV 

Stichting Sonbross 

Koopmans 

Zeelandia 

AB Mauri 

Sonneveld 

Esbaco 

Damco 

Smilde Bakery 

Diastatische producten 

Ruitenberg 

Kaak 

Patisserie de Boer 

Van der Pol 

Van der Leur 
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Foto 6: touringcarbedrijven op bezoek in het Bakkerijmuseum. 

4. Bezoekersaantallen  
 

In 2018 waren er veel factoren anders dan in 2017 voor wat betreft het uiteindelijke 

bezoekersaantal. Factoren die van te voren al bekend waren en onvoorziene 

omstandigheden. Bekend was dat een aantal contracten met touringcarbedrijven per 1 

januari af zou lopen. Niet omdat de samenwerking wederzijds niet is bevallen maar omdat 

touringcarbedrijven het dagtochtenprogramma om de drie jaar verversen. Dat betekent 

dat een aantal belangrijke relaties ons programma vanaf 2021 weer zullen aanbieden aan 

potentiele klanten. 
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Tabel 2: verdeling tussen het aantal volwassenen en kinderen. 

De weersomstandigheden tijdens de zomervakantie 2018 behoren tot de onvoorziene 

omstandigheden die significant anders waren dan het jaar ervoor. De langdurig warme 

zomer en de elkaar opvolgende hittegolven hebben met name in de maand juli zwaar op 

het bezoekersaantal gedrukt. De Mei- en Herfstvakantie echter hebben veel beter gescoord 

dan in 2017 en daardoor viel de opgelopen averij mee. 

 

Het winnen van de zilveren ANWB-Award voor Beste Uitje in de provincie Gelderland en de 

daarmee gepaard gaande publiciteit heeft in mei, juni en september geleid tot een toename 

van het bezoek. Met name van echtparen (ANWB-Leden). Het winnen van de Award 

betekende veel aandacht voor het Nederlands Bakkerijmuseum in de ANWB-Kampioen. 

Het ledenblad dat gedrukt wordt in een oplage van 4,7 miljoen, heeft een landelijk bereik 

dat van onschatbare waarde is gebleken. Het Nederlands Bakkerijmuseum is vanaf  

1 januari 2018 officieel partner van de ANWB 

 

Hoewel het Bakkerijmuseum over belangstelling vanuit het onderwijs niet heeft te klagen, 

was de intensieve samenwerking met de cultuurmakelaars Noordoost Veluwe en Staphorst 

er mede debet aan dat meer scholen dan in voorgaande jaren het Bakkerijmuseum hebben 

bezocht. Met name de aangeboden programma’s voor de groepen één en twee waren 

bijzonder populair.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vanaf september was er meer aandacht voor de individuele gast. Het oprekken van de 

tijden waarbinnen de museumhoreca geopend was en het aanbieden van aantrekkelijke 

demonstraties voor deze doelgroep heeft omzet verhogend gewerkt.  

 

 

34679

23708

Museumbezoek volwassenen en kinderen

Aantal volwassenen Aantal jeugd
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Foto 7: steeds vaker moet de bezoeker in de rij voor het Bakkerijmuseum. 

De zaterdagen zijn, buiten de vakantieperiode om, de belangrijkste dagen van de week 

geworden. Door het verbeteren van het arrangementen-aanbod voor familiereünies, 

bruiloften en andere groepsactiviteiten is het groepsbezoek op deze dag sterk toegenomen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Veel energie is gestoken in het in eigen beheer ontwerpen van flyers en posters. Dit 

promotiemateriaal wordt elke zes weken, meestal voorafgaand aan een schoolvakantie, 

verspreid in een straal van 30 kilometer rond het museum. Deze distributie wordt gedaan 

door een vrijwilliger die het materiaal persoonlijk afgeeft bij recepties van vakantieparken, 

campings, hotels en VVV’s.  
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Foto 8: de coördinator op de werkvloer.  

Foto 9: brood uitventen. 

5. Personeel en organisatie 

 
Coördinator Collectie en Educatie  

Naast zijn reguliere werkzaamheden, 

het behoud en beheer van de collectie, 

heeft Martijn Rodenburg zich in 2018 

bezig gehouden met de herinrichting 

van de eerste verdieping van het 

Pand. De thema’s ‘kelder-bakkerijen’ 

en ‘brood uitventen’ zijn in deze 

ruimte gevisualiseerd.  

 

Een bakkerijdiorama brengt een     

18e -eeuwse stadsbakkerij tot leven 

en laat zien dat in een stad vierkante 

meters kostbaar waren en er met de 

beschikbare ruimte gewoekerd moest 

worden. Reden waarom in steden 

bakkerijen ondergebracht waren in 

kelders.  

Ovens werden in de 18e eeuw 

gestookt op hout of turf en 

bakprocessen waren qua tijdsverloop 

niet altijd voorspelbaar. Om de klant 

toch een indicatie te geven wanneer 

het brood klaar was, werd er door de 

bakker op een hoorn geblazen.  

 

 

 

Het uitventen van brood gebeurde veelal 

met karren, soms getrokken door een 

hond, maar was altijd een moeizaam 

gebeuren.  Beide handelingen worden 

vanaf medio 2018 ook beschreven en 

uitgebeeld op de eerste verdieping. 
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Foto 10: de veelzijdige Office Manager. 

Foto 11: de museumbakker en een plaat vol ijsmoppen.  

De Office Manager 

Door de substantiële stijging van het aantal bezoekers, met name de afgelopen vijf jaar, 

zijn de administratieve processen die hiermee gepaard gaan navenant toegenomen en 

meer complex geworden. Klanten verwachten maatwerk bij de samenstelling van een 

‘dagje’ Bakkerijmuseum.  

 

Naast het aansturen van de receptionistes en, tijdens 

schoolvakanties de horecamedewerkers, heeft 

Willeke Steentjes de door de directie geïnitieerde 

reorganisatie van de administratieve 

werkzaamheden vormgegeven, begeleid en 

doorgevoerd. 

Het boekingssysteem is in zijn geheel 

gedigitaliseerd. Dit heeft niet alleen tot gevolg gehad 

dat er sneller en efficiënter gewerkt kan worden 

maar het heeft ook een  substantiële besparing 

opgeleverd betreffende de papier- en portokosten. 

Hieruit voortvloeiend wordt het kassasysteem begin 

2019 uitgebreid met een boekingsmodule.  

 

 

 

 

 

 

De Museumbakker 

Het jaar 2018 heeft, voor wat de moderne bakkerij betreft,  in het teken gestaan van de 

ontwikkelingen van nieuwe producten. Brood en banket met een ambachtelijke uitstraling 

passend in het concept van de 19e -eeuwse horecaruimtes. Een aanvulling op het al 

bestaande assortiment. Een assortiment passend bij de geschiedenis van de  

bakkerijbranche. Producten met verhalen die in het museum verteld worden tijdens 

demonstraties en in tentoonstellingen. 

De krakeling en de koekvrijer zijn hier 

voorbeelden van.  

 

In 2018 is er bij de vervaardiging van 

brood en banket naar gestreefd alleen 

nog te werken met biologische 

grondstoffen. De productie van brood 

bleef in 2018 beperkt tot het bakken van 

krentenwegge en suikerbrood. Met de 

ingebruikname van de nieuwe 

museumwinkel is het assortiment 

uitgebreid. Witbrood, bruinbrood, zachte 

bolletjes en stokbrood maar dan net 

even anders in opmaak en receptuur. 

Allemaal gedoopt met klinkende namen 

uit lang vervlogen tijden. Gerelateerd 

aan de rijke bakkerijgeschiedenis in de 

stad Hattem. 
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Foto 12: een Nederlandse traditie in ere hersteld. 

De poffertjessalon 

De horecaruimte in het Backhuijs kan onderverdeeld worden in twee gedeeltes. De 

‘Gelagkamer’ voor de individuele gast en de ‘Deel’ waar groepsbezoek wordt ontvangen. 

Om de Deel beter te exploiteren is er buiten het groepenseizoen een poffertjessalon 

gerealiseerd. Op professionele wijze, maar in een historische setting, worden poffertjes 

gebakken. Een, zo is gebleken, voor de bezoekers aantrekkelijk schouwspel met een vooral 

voor kinderen onweerstaanbaar resultaat.  

 

 
 

 

De Receptionistes  

Hoewel de office manager verantwoordelijk blijft en het aanspreekpunt is voor de 

receptionistes heeft 2018 in het teken gestaan van verdere verzelfstandiging van de 

medewerkers op deze cruciale plek. Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft een duidelijke 

visie over wat het museum wenselijk acht bij klantencontact. Een in 2018 opgesteld 

“balieprotocol” geeft de receptionistes een houvast. Speerpunten zijn daarbij: 

klantvriendelijkheid en oplossingsgericht denken. De office manager ziet toe op het 

naleven van het protocol en stuurt waar nodig bij.  
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Foto 13: zorg en aandacht ook voor de kleinsten. 

Foto 14: gastvrouwen. 

De Activiteitenbegeleiders 

Het team van activiteitenbegeleiders wordt 

aangestuurd door de coördinator collectie 

en educatie. Het aantal bezoekers dat, 

individueel of in groepsverband, deelneemt 

aan een activiteit is in 2018 wederom 

gestegen.  

 

Om de kwaliteit van dit belangrijke 

onderdeel van het museum te waarborgen 

is in 2018 veel tijd gestoken in het opleiden 

van activiteitenbegeleiders. De al meer 

ervaren krachten zijn daarbij betrokken. Zij 

werken in een tandem met minder- of 

onervaren krachten. Zij zijn leermeester en 

vraagbaak. De activiteitenbegeleiders 

worden ingezet tijdens schoolvakanties en 

op de zaterdagen. Ze begeleiden individuele 

gasten, verjaardagfeestjes en scholen. 

 

 

 

 

 

Het Horecateam 

Het kernteam was in 2018 

eindverantwoordelijk voor de uitvoering van 

de horeca. De kernteamleden vervullen bij 

toerbeurt de rol van facilitair manager. Hier 

is voor gekozen om de ingrijpende 

reorganisatie van dit, voor het voortbestaan 

van het museum steeds belangrijker 

wordende onderdeel, goed te laten verlopen. 

Met de toename  van het bezoekersaantal 

zijn de werkzaamheden van de 

kernteamleden toegenomen. Reden waarom 

er in de laatste maanden van het jaar een 

herbezinning op de invulling van deze 

functies heeft plaatsgevonden. Uitkomst van 

deze reflectiemomenten is de algemeen 

gedragen opvatting dat de tijd is 

aangebroken het facilitair management over 

te dragen aan een vierde persoon. Tijdens de 

kerstvakantie is proefgedraaid met 

potentiele kandidaten. De ervaringen die 

daarmee zijn opgedaan geeft vertrouwen dat 

de nieuw ingeslagen weg de juiste is.   
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Foto 15: een uniek object.  

6. Collectie 
 
Het jaar van de herbezinning   

Het jaar 2018 stond wat betreft de collectie in het teken van herbezinning over de omvang 

en samenstelling van de collectie. Tijdens een algehele standplaatscontrole van het depot 

is geïnventariseerd wat de meerwaarde is van de objecten in het depot. Daarbij zijn alle 

objecten onderverdeeld in drie categorieën: 

 

1. Uniek object en waardevolle aanvulling van de collectie of een goede vervanging 

van een vergelijkbaar object op zaal; 

2. Een al in voldoende mate aanwezig object van een mindere kwaliteit. Niet van 

belang voor de samenstelling van de collectie maar wel geschikt als rekwisiet; 

3. Niet passend bij het verzamelgebied of in een dermate slechte staat verkerend dat 

afstoting gewenst is. 

 

 
 

 

De algehele standplaatscontrole in 2018 en de daarmee gepaard gaande grondige 

inventarisatie is ook bedoeld ter voorbereiding op het nieuwe collectieplan 2020-2025 “Een 

toekomst voor het bakkersverleden”.  

Met het schrijven van dit collectieplan is een aanvang gemaakt in 2018 en zal medio 2019 

worden voltooid.  
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Foto 16: de tijdrovende collectieregistratie in Adlib. 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende conclusies getrokken: 

 

1. De collectie is zeer compleet en er zijn niet of nauwelijks hiaten aan te wijzen; 

2. Het actieve verzamelbeleid van de afgelopen jaren dient te worden omgezet in een 

passief verzamelbeleid; 

3. Afbakening van het verzamelgebied is van belang om de gewenste duidelijkheid te 

verkrijgen over wat tot de kerncollectie behoort, waar de deelcollecties uit bestaan 

en wat zou moeten worden afgestoten; 

4. Het formuleren van een ontzamelbeleid: niet kwantiteit maar kwaliteit zou het 

nieuwe uitgangspunt moeten zijn.  

 

De al in 2017 in gang gezette zogenaamde ‘opschoning’ van Adlib is in 2018 voortgezet. 

De afgelopen jaren is het werken in Adlib door veel verschillende personen gedaan. Dat is 

de uniformiteit niet altijd ten goede gekomen. Om het zoeken maar vooral ook het vinden 

in Adlib te verbeteren zijn alle objecten, ingevoerd in dit systeem, gecontroleerd op wat 

voor de basisregistratie vereist is. Dit finetunen is gedaan onder auspiciën van Bureau Bibi 

Bodegom. Dit om met haar kennis van de nu geldende regels en inzichten tot een optimaal 

resultaat te komen. 
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Foto 17: de Zaanse kelderbakkerij.  

Depot 

In 2018 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een depot in 

eigendom. Het huidige depot voldoet qua volume en klimatologische beheersbaarheid. Ook 

de fysieke afstand tussen depot en museum is met drie kilometer aanvaardbaar. 

 

De maandelijkse huur en de jaarlijks terugkerende indexatie daarvan zijn aanleiding 

geweest een onderzoek in te stellen naar de realisatie van een depot in eigendom.  

Architectenbureau Karssing heeft op verzoek van de penningmeester een kostenanalyse 

opgesteld. Het bureau heeft de mogelijkheden onderzocht van het bouwen van een eigen 

depot op bedrijvenpark H2O aan de rand van Hattem. 

 

Bedrijvenpark H2O is direct gelegen aan de A28 en A50 en daardoor perfect bereikbaar. 

H2O biedt alle ruimte om te ondernemen voor kleine en middelgrote bedrijven. 

Hoogstaande voorzieningen zoals een glasvezel netwerk en een actief parkmanagement 

maken bedrijvenpark H2O een goede  locatie. 

 

Het stichtingsbestuur zal, in samenspraak met de directeur, medio 2019 een definitieve 

beslissing nemen. 

 

Collectiefotografie  

Na het voltooien van de collectiefotografie van de ‘handzame’ objecten in het depot, is in 

2018 een begin gemaakt met het op de gevoelige plaat vastleggen van de grote attributen. 

Machines, werkbanken, uithangborden en transportmiddelen vormen de hoofdmoot van 

wat nog gedaan moet worden.  

Erfgoed Gelderland stelt een professionele fotograaf ter beschikking voor het nog verder 

optimaliseren van de resultaten. 

 

Tentoonstellingen en diorama’s  

De eerste verdieping van het Pand is verbouwd en in 2018 uitgebreid met twee diorama’s. 

De begane grond is opnieuw ingericht  

 

• De Zaanse Kelderbakkerij 

Met het diorama ter linkerzijde van de 

trap, wordt het verhaal van de 

kelderbakkerijen verteld. Bakkerijen 

situeren in kelders was in steden vaak de 

oplossing voor ruimtegebrek. In de gevel 

van het diorama is een bijzonder glas- in 

loodraam ondergebracht. Dit, in langdurig 

bruikleen verkregen, pronkstuk is 

daarmee zichtbaar geworden voor het 

publiek.  

 

Het diorama maakt ook duidelijk dat 

bakkers in vroeger tijden veelvuldig 

gebruik maakten van een hoorn. Het 

geluid van de bakkershoorn was voor de 

clientèle het signaal dat het vers 

gebakken brood in de winkel lag. 
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• Bakkerij Slijkhuis Zeist  

Ter rechterzijde van de trap is met de uit 

een legaat verkregen inboedel van 

bakkerij Slijkhuis uit Zeist een tweede 

diorama gerealiseerd. Deze enscenering 

laat de bezoeker een bakkerij in bedrijf 

zien met de nadruk op het ‘zetten’ van 

een deeg.  

 

Vier bijzondere, geëtste ramen met  

voorstellingen  over de symbiose tussen 

boer, molenaar en bakker zijn hier de 

blikvangers. De ramen geven de 

afscheiding aan tussen bakkerij en de 

winkel. Deze winkel is ook ingericht met 

meubilair en objecten afkomstig uit 

Zeist. 

 

 

 

 

 

 

 

• De Zeeuwse bakkerij, winkel en 

dagverblijf 

Op de begane grond van het Pand zijn de 

bakkerij, winkel en het dagverblijf 

opnieuw ingericht.  

De uit Renesse in Zeeland afkomstige 

inboedel geeft de bezoeker een indruk 

van 

het leven en werken van de bakker en 

zijn gezin. Dat de scheidslijnen tussen de 

bedrijfsvertrekken en het privégedeelte 

soms flinterdun waren is hier 

aanschouwelijk gemaakt.  

Museummannequins worden gebruikt 

om productieprocessen inzichtelijk te 

maken. Ze tonen ook het samenwerken 

van meerdere generaties in één 

familiebedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: bakkerij Slijkhuis Zeist.  

Foto 19: de Zeeuwse bakkerij. 
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• De bakkersbibliotheek 

Het diorama dat gesitueerd is in de 

bakkersbibliotheek is ingericht als een 

studievertrek van een bakker. 

Boekenkasten vol vakliteratuur geven 

de bezoeker een beeld van de grote 

veelzijdigheid welke kenmerkend is voor 

deze bronnen. Er is een tafel geplaatst 

waarop boeken opengeslagen 

tentoongesteld worden. De bezoeker 

krijgt, weliswaar achter glas, inzicht in 

productieprocessen en receptuur.  

 

Elke zes weken wordt er een ander 

onderwerp belicht en volgt de 

presentatie de seizoenen. Boeken over 

speculaas en marsepein in de 

Sinterklaastijd en met Pasen literatuur 

over chocolade-eieren. 

 

 

• De Meelton 

Het nieuwe pand, Ridderstraat 23, is 

het onderkomen geworden van de 

museumwinkel. De museumwinkel is 

ingebed in een historisch  concept. Met 

authentieke elementen, verkregen uit 

een schenking, heeft de reconstructie 

plaatsgevonden van een bakkerswinkel 

aan het begin van de twintigste eeuw.  

Glas- in loodramen, een tegeltableau, 

winkelattributen en meubilair met 

stijlkenmerken uit de jugendstilperiode 

versterken en ondersteunen de keuze 

voor deze periode. De inrichting is zo 

gedaan dat het museale- en 

commerciële gedeelte van elkaar 

gescheiden zijn en elkaar toch 

versterken. De collectie bepaalt hier in 

hoge mate de sfeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: de bakkersbibliotheek. 

Foto 21: de Meelton. 
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Museum als vraagbaak 

Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft het grootste en meest veelzijdige archief 

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

privé-archieven, foto’s en audiovisueel materiaal. 

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

Barendsen en de collectie van Stichting Banketbakkersmuseum. 

 

In 2018 ontving het museum  verzoeken om informatie die voornamelijk onder te verdelen 

waren in de volgende hoofdgroepen: 

• Determineren van objecten; 

• Bakkerij productinformatie; 

• Ondersteuning bij publicaties: 

- De geschiedenis van Droste; 

- Koekbakkerijen in de Zaanstreek; 

- De Duivekater; 

- Sint Autbertus, schutspatroon van de bakker; 

- Palmpasen; 

- Scheepsbeschuit; 

- Kinderarbeid; 

- Opkomst van de stoombroodfabrieken; 

- Marsepeindecoraties; 

• Verzoeken om historisch beeldmateriaal; 

• Bruiklenen inrichting ‘Droste Experience’ te Volendam. 

 

 

Aankopen en schenkingen 2018 

In uitzonderlijke gevallen neemt het 

museum nog schenkingen aan. 

• Tegeltableau: korenaren en ekster; 

▪ Glas- in loodraam: bakkerij; 

• Wandplaquette: bakker voor de oven; 

• Reclameplaat: Koningsgist; 

• Schoolplaat: broodfabriek; 

• Schoolplaat: De winkelstraat; 

• Schoolplaat: sinterklaas op huisbezoek; 

• Voorraadkistjes bakkerij gerelateerd aan   

  sinterklaaslekkernijen; 

• Glaswerk en voorraadpotten voor  

  snoepgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22: reclameplaat ‘Koningsgist’.  
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De collectie in een beter licht 

In 2018 is in samenwerking met Van der Berg Installatietechniek een nieuw lichtplan 

ontworpen voor alle gebouwen van het Nederlands Bakkerijmuseum.  Oude bedrading en 

‘onveilige’ constructies waren als de meest urgente onderdelen van deze ingrijpende 

operatie geoormerkt.  

 

Alle verlichtingsarmaturen zijn vervangen. Deze ingreep was noodzakelijk om drie 

zwaarwegende redenen: 

1. Zeer verouderde apparatuur; 

2. Gebrek aan uniformiteit; 

3. Na de herinrichting behoefte aan extra verlichting. 

 

Voor het museum was de implementatie van een nieuw lichtplan ook aanleiding om volledig 

over te gaan op ledverlichting.  

De voordelen: 

✓ energiezuinig; 

✓ gaat langer mee; 

✓ wordt niet heet; 

✓ schokbestendig; 

✓ geen UV en infrarood in het spectrum; 

✓ moderne uitstraling. 

 

Een kostenbesparende ingreep die het behoud en beheer van de collectie ten goede komt. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  



23 
 

7. Het fundament 

 
De Meelton 

De receptie en de museumwinkel waren tot 22 

december 2018 ondergebracht in dezelfde 

ruimte. Met het stijgen van de 

bezoekersaantallen in de afgelopen vijf jaar 

nam ook de druk op deze ruimte sterk toe. De 

wenselijk geachte opsplitsing kon niet worden 

uitgevoerd vanwege ruimtegebrek. Met het 

beschikbaar komen van Ridderstraat 23 medio 

2018, een historisch pand tegenover het 

museum, diende zich een uitgelezen kans aan  

om de ingrijpende veranderingen door te 

voeren.  

 

 

 

In dezelfde periode ontving het museum een tweede schenking bestaande uit onderdelen 

van winkelinterieurs. Blikvangers en een waardevolle aanvulling op de collectie waren o.a. 

een tegeltableau, glas- in loodramen met bakkerijafbeeldingen en winkelmeubilair. 

Samengevoegd geven de objecten een natuurgetrouw beeld van een bakkerswinkel tussen 

1890 en 1914: de Art Nouveau of Jugendstil periode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: een handtekening zetten voor het nieuwe pand. 

Foto 24: de feestelijke opening van de museumwinkel. 
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Foto 25: de museumwinkel vol met producten uit eigen bakkerij. 

Deze samenloop van omstandigheden bood een uitgelezen kans het nuttige met het 

aangename te verenigen. Het winkelinterieur waaruit het tegeltableau afkomstig was, kon 

aan de hand van oude foto’s gereconstrueerd worden. De benodigde ruimte daarvoor werd 

gevonden in het nieuwe pand. Daarmee was dan ook bepaald hoe en in welke stijl de 

nieuwe museumwinkel zou worden uitgevoerd.  

 

 

 

 

Na het verplaatsen van de museumwinkel heeft de receptie een andere uitstraling 

gekregen. Het tegeltableau, dat zo kenmerkend is voor het Bakkerijmuseum, is in ere 

hersteld.  De ruimte wordt gebruikt voor de verkoop van entreebewijzen en voor het doen 

van boekingen. De receptionistes verrichten er administratieve werkzaamheden en 

verstrekken, aan de hand van flyers en ander materiaal, informatie over de mogelijkheden 

voor een geslaagd uitje in Hattem of op de Veluwe. 

 

Het Nederlands Bakkerijmuseum sluit daarmee aan bij de door Visit Veluwe geïnitieerde   

campagne om dit boeiende gedeelte van de provincie Gelderland nog beter onder de 

aandacht te brengen. Het woord dat de Noordoost Veluwe het beste typeert is Ambacht. 

Daarom is als thema voor de streek waar wij onderdeel van uit maken gekozen voor “De 

ambachtelijke Veluwe”. Als Bakkerijmuseum voelen wij ons thuis binnen dit kader samen 

met de steenfabrieken, de stroopkokerijen, de papierfabrieken, de imkers, de molens, de 

houtvesters en de zuivelfabrieken. Allemaal aanwezig op de Noordoost-Veluwe met als 

levensader voor veel ambachten de IJssel.  
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Foto 26: alleen producten uit eigen bakkerij. 

De Gelagkamer 

De ooit tot een stalhouderij behorende horecaruimte, waar reizigers en koetsiers een glas 

spiritueel vocht tot zich konden nemen, is nu de ontvangstruimte geworden van onze 

individuele gasten. In 2018 is veel geïnvesteerd in het verder verbeteren van de kwaliteit 

van het aanbod. Wie prat gaat om uitstekend brood en banket serveert daar ook een goede 

kop koffie bij. Alleen koffie volstaat niet meer. De klant verwacht ook cappuccino, espresso 

of latte macchiato.   

 

 
 

 

Het Backhuijs als poffertjessalon 

Het Backhuijs is van oudsher de ontvangstruimte voor groepen in het Nederlands 

Bakkerijmuseum. Tijdens de schoolvakanties zijn er met name in de zomermaanden 

minder touringcarbedrijven onderweg. De ontvangstruimte wordt dan niet of nauwelijks 

gebruikt.  
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Foto 27: ook onze eigen bakkers houden van poffertjes. 

Om meer rendement te behalen en daarmee een steviger fundament te leggen onder de 

instandhouding van het Nederlands Bakkerijmuseum is geïnvesteerd in het ombouwen van 

het Backhuijs naar een poffertjessalon. Tijdens schoolvakanties en op zaterdagen kunnen 

bezoekers na afloop van elke show genieten van deze typisch Nederlandse lekkernijen.  

 

 
 

 

Het Pand 

De deel van Het Pand heeft al veel bestemmingen gekend. Zo hebben hier horeca 

activiteiten plaatsgevonden en is de ruimte ooit gebruikt om landbouwwerktuigen te 

exposeren. In 2018 is dit hart van het gebouw waar de geschiedenis van brood verteld 

wordt,  omgebouwd tot Bakplein. Dat betekent dat hier werkbanken zijn geplaatst. Met 

name tijdens de schoolvakanties, op woensdagmiddag en op zaterdag is dit de centrale 

plek waar de jeugd de handen uit de mouwen mag steken.  

Door de activiteiten voor kinderen te centreren in één ruimte is meer overzicht gecreëerd. 

De begeleiding aan de zogenaamde baktafels wordt gedaan door werkstudenten. De 

supervisie is in handen van de coördinator collectie en educatie. Om de werkdruk in de 

moderne bakkerij te ontlasten wordt het banket dat door de jeugd is vervaardigd 

afgebakken op locatie.  
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8. Schoonmaak/onderhoud 
 

Stof is de natuurlijke vijand van elk museum. Een museum waar brood en banket gemaakt 

worden, en dat ook nog op een dagelijkse basis, heeft er nog een paar extra uitdagingen 

bij. Reden waarom de activiteiten en de collectie van elkaar gescheiden zijn. De bakkers 

zijn actief op de begane grond en de collectie is grotendeels tentoongesteld op de eerste 

en tweede verdieping.  

 

Het open karakter van de moderne bakkerij, geïntegreerd in het museum, wordt door de 

bezoeker als meerwaarde ervaren van een bezoek. Dit betekent dat de hygiëne hoog in 

het vaandel staat. Bakkers werken volgens een schoonmaakprotocol. Bewustwording van 

het feit dat elke handeling gevolgd kan worden door publiek is van essentieel belang voor 

wie in het Nederlands Bakkerijmuseum een rol van betekenis wil spelen. Daarnaast zijn in 

2018 de richtlijnen voor uiterlijke verzorging van de medewerkers verder aangescherpt.  

Eigen kleding is op de werkvloer niet toegestaan.  

 

Het aantal uren dat het schoonmaakteam besteedt aan het reinigingen en onderhouden 

van de publieks- en bedrijfsruimtes is in 2018 opnieuw uitgebreid. Toenemende 

bezoekersaantallen en het opvoeren van de productie in de bakkerij vragen om meer zorg 

en aandacht voor de gebruiksruimtes. Van dinsdag tot en met zaterdag wordt er 

schoongemaakt voorafgaand aan het moment dat het museum zijn deuren opent. Op 

maandag, als het museum gesloten is, worden werkzaamheden verricht die ingrijpender 

zijn, zoals het in de was zetten van vloeren.  

 

Klein onderhoud 

De werkzaamheden van het klus- en onderhoudsteam waren in 2018 tweeledig. Naast het 

algemene onderhoud en het verrichten van kleine reparaties heeft dit team zich 

beziggehouden met de reconstructie van de Groninger bakkerswinkel in het nieuwe pand.  

 

De meest in het oog springende projecten hier op een rijtje: 

• Het leggen van een tegelvloer in het nieuwe pand; 

• Het voltooien van het Zaanse Kelderbakkerij diorama; 

• Het vervangen van de verlichting in de receptieruimte; 

• Het restaureren, opnieuw stucken en sausen van de wanden in het Backhuijs;  

• Het plaatsen van wandtegels in de oude keuken; 

• Het opnieuw stucken van de keldermuren onder het Backhuijs. 

 

Groot onderhoud 

Groot onderhoud in welke vorm dan ook wordt in het Nederlands Bakkerijmuseum meestal 

uitgevoerd door specialisten. De aard, de complexiteit en de duur van de werkzaamheden 

overstijgen dat wat van vrijwilligers gevraagd kan worden. 

 

De volgende projecten werden in 2018 tot groot onderhoud gerekend:  

• Binnen- en buitenschilderwerk Ridderstraat 23; 

• Schilderwerkzaamheden trappenhuis en begane grond Backhuijs. 
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Foto 28: groot onderhoud in de nieuwe museumwinkel. 

Monumentenwacht Gelderland heeft in 2018 de tweejaarlijkse controle uitgevoerd. 

Pand en Backhuijs zijn onderworpen aan een grondige inspectie. Oude monumenten zijn 

en blijven onderhoudsgevoelig. Hoewel voor het grootonderhoud subsidie aangevraagd kan 

worden bij gemeente en provincie zal toch het grootste gedeelte van de kosten door het 

museum zelf gedragen moeten worden. Reden waarom er steeds opnieuw gezocht wordt 

naar mogelijkheden om extra inkomsten te genereren. 

 

Voor 2019 is het volgende grootonderhoud gepland: 

 

• Het vervangen van de panlatten aan de zuidwestzijde van Het Pand; 

• Het herstellen van de voorgevel van Het Pand; 

• Het herstellen van het kelderluik aan de voorzijde van het Pand; 

• Het vervangen van alle zinken goten en regenpijpen van Het Pand en Het Backhuijs; 

• Schilderwerkzaamheden Droste-pandje; 

• Schilderwerkzaamheden voorgevel van het pand; 

• Bijwerken kozijnen en deuren van Het Pand en Backhuijs; 

• Restauratie schoorsteen takkenbossenoven; 

• Vervanging van de toiletgroep Pand; 

• Vervanging van de toiletgroep Backhuijs; 

• Restauratie en waar nodig vervanging van de verdiepingsvloeren Pand; 

• Restauratie en waar nodig vervanging van de verdiepingsvloeren Backhuijs. 
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Foto 29: veel schoolklassen dit jaar. 

9. Activiteiten   
 

Bakactiviteiten 

Naast de al bestaande samenwerking met de cultuurmakelaar voor de Noordoost-Veluwe 

is er 2018 ook een dergelijk verzoek gekomen van de cultuurmakelaar Staphorst en 

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

ons geval tussen museum en bassischolen. Zij brengen actief het onderwijsprogramma 

van het Bakkerijmuseum onder de aandacht. De cultuurmakelaars plannen bezoeken van 

schoolklassen en dragen zorg voor de financiële afwikkeling. Het grote aantal scholen dat 

dit jaar gebruik heeft gemaakt van de diensten van de cultuurmakelaar maken dat de 

samenwerking in 2019 zal worden geprolongeerd.   
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Foto 30: speurende kinderen. 

Foto 31: bakactiviteiten voor volwassenen. 

Voor de jeugd werden de volgende 

activiteiten aangeboden: 

• Scholenprogramma ‘Weet wat je 

eet’; 

• Scholenprogramma ‘De 

verzamelman’; 

• Scholenprogramma ‘Boer, 

molenaar, bakker’; 

• Schoolvakantiebakprogramma’s; 

• Verjaardagsfeestjes; 

• Speculaasworkshop. 

 

De kinderactiviteiten werden elk seizoen 

extra ondersteund door een, bij het 

thema passende, speurtocht. 

 

 

 

 

Voor de volwassenen werden de 

volgende activiteiten aangeboden: 

• Demonstratie ‘Symboliek in 

brood’; 

• Demonstratie 

‘Huwelijkssymboliek’; 

• Demonstratie ‘Kerstfiguren in 

deeg’; 

• Demonstratie ‘Rozen van 

marsepein’; 

• Bakprogramma ‘Broodfiguren 

maken’; 

• Speculaasworkshop; 

• Bakprogramma ‘Koekvrijers en-

vrijsters’. 

 

 

 

Familievoorstellingen 

De vraag naar demonstraties en familievoorstellingen neemt elk jaar toe. Uit reacties op 

beoordelingssites blijkt hoe belangrijk deze programma’s zijn voor het aantrekken van 

bezoekers. De toename trekt een zware wissel op degenen die voor deze animatie 

verantwoordelijk zijn. Het specifieke van deze werkzaamheden maakt dat delegeren geen 

optie is. 
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Foto 32: links het Voermanmuseum en rechts het Anton Pieckmuseum. 

10.  Samenwerking 
 

In 2018 zijn alle samenwerkingsverbanden, ooit aangegaan met collega horeca 

ondernemingen, kritisch tegen het licht gehouden. Gekeken is of de 

samenwerkingsverbanden voldoende in balans waren voor wat betreft het opleveren van 

wederzijds voordeel. De uitkomst van het onderzoek bevestigde dat wat al vermoed werd. 

Met name de horecaondernemingen pikken een flink graantje mee van de bijna 60.000 

bezoekers die jaarlijks voor het Bakkerijmuseum naar Hattem komen. De voordelen die 

het museum haalt uit deze samenwerking zijn echter nihil.  Reden voor het 

Bakkerijmuseum om in 2018, ingegeven door voortschrijdend inzicht, alle gezamenlijke 

arrangementen te beëindigen. Ook als het ging om een jarenlang gekoesterd partnerschap. 

Voor sommige partners een bittere pil om te slikken maar voor het Bakkerijmuseum een 

kans om nieuwe, meer lucratieve, verbonden te sluiten.  

 

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. 

De stichting wordt daarbij financieel ondersteund door de gemeente Hattem en de 

Rabobank. 

 

Het jaar 2018 was voor SMA een jaar van bezinning op de levensvatbaarheid van de 

stichting. Het besluit van het Anton Pieckmuseum om als zelfstandig museum verder te 

gaan en zich los te maken van de alliantie met het Voermanmuseum maakt omdenken 

noodzakelijk. De daadkracht van SMA zit in het gezamenlijk optreden naar buiten en als 

gesprekspartner van de gemeente Hattem. De komende periode zal gebruikt worden om 

nieuwe doelstellingen te formuleren. 

 

 

In 2018 bestond de stichting uit de drie directeuren van de verschillende musea, een 

onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. De stichting kwam om de twee 

maanden bijeen.  

 

 



32 
 

Foto 33: stadswandeling, ook leuk voor bakkers. 

Wapenfeiten van de stichting in 2018: 

• Gemeenschappelijke advertenties; 

• Gemeenschappelijke Musea/Hattem brochure; 

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

• Ontwikkeling gemeenschappelijke leerlijnen in samenwerking met de 

cultuurmakelaar Noord Veluwe en Staphorst; 

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

• Gemeenschappelijke dagtochten voor touringcarbedrijven. 

 

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. De drijvende kracht achter Ronduit Hattem Mariëlle Karssing  is dit 

jaar toegetreden tot Stichting Museum Activiteiten Hattem als secretaresse. Daarmee heeft 

SMA een ingang tot alle evenementen en het toeristisch informatiepunt blijft daarnaast op 

de hoogte van de museumactiviteiten. 

 

 

 



33 
 

Foto 34: poffertjes bakken tijdens de rommelmarkt. 

Foto 35: de koekkraam tijdens de rommelmarkt. 

In 2018 gaven wij ‘acte de préséance’  tijdens de volgende evenementen: 

• Tijdens de kunstmarkt met een koekkraam, wafelbakkerij en horeca; 

• Tijdens de grootste rommelmarkt van de Veluwe met een koekkraam, een 

wafelbakkerij, een poffertjeskraam en horeca; 

• Tijdens het Dikke Tinne festival met een koekkraam, een wafelbakkerij, een 

poffertjeskraam en horecamogelijkheden; 

• Tijdens de Sinterklaasintocht met activiteiten rond het onderwerp speculaas; 

• Op speciaal verzoek tijdens de kerstmarkt in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen:  

een bezoek aan het Bakkerijmuseum in Hattem was een onderdeel van het 

kerstpakket van het ziekenhuis. Wij gaven een voorproefje. 
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11. Social media 
 
Facebook en twitter 

Het Bakkerijmuseum is zeer actief op social media. 

De teller van het aantal zogenaamde ‘Likes’ stond aan het einde van het jaar op 8800. 

De interactie op de pagina is toegenomen en dat komt de levendigheid zeer ten goede. 

Paginabezoekers stuurden ons 1200 recensies en 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. 

 

Zoover 

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

gemiddelde waardering. Ook hier lovende recensies.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

8119 likes. 
 
Gemiddeld 4,9 van 
de 5 sterren. 
 

Afbeelding 36: De bezoeker aan het woord. 
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Foto 37: het leukste uitje! 

12. Waardering, steun en erkenning 
 
Steun 

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

museum elk jaar opnieuw de uitdaging aan om te overleven.  

De drie musea in Hattem waren het afgelopen jaar samen goed voor zo’n 90.000 

bezoekers. Gasten die na een museumbezoek ook de sfeervolle binnenstad van Hattem 

weten te vinden wat dan weer zijn uitwerking heeft op de horeca en de middenstand aldaar. 

Daarmee zijn de musea een economische factor van betekenis geworden en zou niet de 

vraag gesteld moeten worden: wat kosten de musea? Maar lijkt de vraag: wat leveren de 

musea op? meer gerechtvaardigd. 

 

Erkenning 

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

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

georganiseerde educatieprogramma’s voor de jeugd.  

 

Landelijk 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 

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

2018 voor het eerst mee en won meteen de zilveren award.  

 

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

• Kinderanimatie; 

• Klantvriendelijkheid; 

• Uitstraling. 
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Foto 38:  de ‘V’ van vrijwilligers, we kunnen niet zonder. 

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

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

gebruikmaking van de eigen talenten en kwaliteiten. Voor en achter de schermen is de 

inzet groot om het museum een toekomst te geven. Die verantwoordelijkheid voelen de 

mannen van het onderhoud, de studenten in de horeca, het animatieteam, de bakkers, de 

receptionistes en de mensen die zich bezig houden met het behoud en beheer van de 

collectie. De hoge waardering die de medewerkers krijgen in het juryrapport van de ANWB 

geeft aan dat de inzet door onze gasten gezien wordt.  

Het museum kan alleen maar heel dankbaar zijn met een dergelijk gemotiveerd team.  

 

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

Willeke Steentjes als office manager en Martijn Rodenburg als coördinator collectie en 

educatie. Voor het kernteam gelden vaak andere regels en verwachtingen. Zij zijn als 

eerste aanwezig, lopen voorop in alle disciplines en gaan als laatste weer naar huis. 

Zij zetten de toon en hebben een voorbeeldfunctie voor alle anderen.  

Zonder deze twee bevlogen jonge mensen en de manier waarop ze invulling geven aan de 

functies, zou het in stand houden van het museum een stuk moeizamer verlopen.  
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Foto 39: the remains of the day. 

Epiloog 
 

Wij zijn het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. 

Wij laten de geschiedenis zien van de bakkerijen in Nederland. 

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

demonstraties vertellen we over het immaterieel erfgoed.  

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

onderstreept met zijn producten de seizoenen van het leven en de seizoenen van het 

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

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

Het museum dient daarmee een nationaal belang. 

 

 

 

Het jaar 2018 zit er op! 

Even uitrusten en nagenieten, maar niet voor lang.                                                         

Op 2 januari begint alles weer opnieuw… 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


