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   www.museumhengelo.nl 

 

Panta rhei1 

Jaarverslag 2015 

2015, het jaar waarin het Museum Hengelo vernieuwingen heeft ingezet. In 2014 hebben we 

het Beleidsplan 2014 – 2018 vastgesteld. In 2015 zijn we met de implementatie daarvan 

voortvarend aan de slag gegaan.  

Vrijwilligers 

Ons museum draait volledig op vrijwilligers. 

Dankzij hun inzet en enthousiasme kunnen 

we onze rol in het culturele leven van 

Hengelo blijven vervullen. Steeds meer 

jongeren melden zich om voor ons museum 

actief te zijn. Verheugend, want ook bij ons 

slaat de vergrijzing toe.  

 

Veel handen maakt licht werk. De velen die 

zich achter de schermen voor ons inzetten, 

verdienen alle lof. Op enkele cruciale 

posities mochten we nieuwe vrijwilligers 

verwelkomen. In de persoon van Valentijn 

Smit is een nieuwe conservator 

aangetreden, als opvolger van Jos 

Schwertasek, decennialang de vraagbaak en 

het geweten van het museum. Hans Leloux 

heeft helaas zijn cruciale rol in de 

samenstelling en productie van Hengelo 

Toen & Nu moeten neerleggen. Bestuurslid 

Gerard Jilleba probeert in deze leemte te 

voorzien.  

                                                           
1 Alles stroomt, filosofische uitspraak en gedachte die wordt toegeschreven aan de Griekse filosoof Heraclitus 

Gerrit Nieuwenhuis is vertrokken als 

directeur. Het bestuur heeft besloten deze 

functie vooralsnog niet in te vullen. De 

komst van Gerna Edelenbos als office 

manager heeft de organisatie in 

ondersteunende zin versterkt.  

 

Het ‘meewerkend’ bestuur kent de 

volgende samenstelling. 

Gerard van Houweninge, voorzitter en 

tevens penningmeester a.i. 

Gerard Jilleba, secretaris 

Gerrit ter Welle, lid 

Jan van Alsté, lid 

 

We worden in ons werk geïnspireerd door 

de samenwerking met andere organisaties 

in onze stad. Deze werken ook hoofdzakelijk 

met vrijwilligers. We noemen enkele van 

onze vele partners: 

- het poparchief Hengelo 

- Crea/HEIM 

http://www.museumhengelo.nl/
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- Monumentencommissie en St. 

Erfgoed Hengelo 

- Filmclub Hengelo 

 

We staan altijd open voor nieuwe 

samenwerkingsverbanden om ‘cultureel 

Hengelo’ op de kaart te houden.  

 

Bezoekers 

Het statutaire doel van onze stichting Oald 

Hengel luidt: 

De stichting stelt zich ten doel de 

geschiedenis van Hengelo te onderzoeken, 

vast te leggen en zichtbaar te maken. 

 

Daartoe ‘exploiteert’ onze organisatie het 

museum, het kennis- en documentatie-

centrum, en organiseren we educatieve en 

andere lezingen en cursussen. Via Hengelo 

Toen & Nu en andere publicaties brengen 

we het ‘verhaal van Hengelo’ over het 

voetlicht. Conform het Beleidsplan willen 

we verleden, heden en toekomst met elkaar 

verbinden.  

 

We slagen daar steeds beter in, getuige het 

groeiend aantal bezoekers en deelnemers 

aan onze activiteiten.  50% groei aan 

betalende bezoekers ten opzichte van 2014. 

Samen met het aantal belangstellenden bij 

de opening van exposities, educatieve  

activiteiten e.d. hebben tegen de 3000 

bezoekers ons museum weten te vinden. 

Het is onze ambitie door te groeien naar 

minstens 5000 bezoekers per jaar, passend 

bij een locaal museum als het onze. 

 

Daartoe timmeren we behoorlijk aan de 

weg, zoals: 

 

- Lezingen over Hengelose schilders 

door Harry de Roij 

- Educatieve programma’s voor de 

basisschool en de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs 

- Wijkmiddagen om oral histories op 

te halen aan de hand van foto’s uit 

ons archief 

- Middagen (veel bezocht) over de 

popgeschiedenis van onze stad 

- Themamiddagen door onze 

kunsthistoricus Hans van de Broek, 

zowel voor kinderen als volwassenen 

- Vakantie-activiteiten voor kinderen. 

 

In 2015 zijn extra inspanningen ingezet om 

de daling in het aantal donateurs te keren. 

Economie en vergrijzing spelen ons parten. 

Daarin onderscheiden we ons niet van 

andere culturele instellingen. Hoe maken 

we het museum ook aantrekkelijk voor 

jongere generaties? 

 

Collectie 

De eerste stappen zijn gezet om het ‘verhaal 

van Hengelo’ te completeren. De 

ontwikkeling van Hengelo tot en met de 

wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog  

is goed zichtbaar. De ingezette herinrichting 

van het museum beoogt meer aandacht te 

besteden aan de naoorlogse, moderne 

geschiedenis van de stad. Zo krijgt onder 

meer de ‘popcultuur’ uit de jaren zestig een 

eigen plek.  

We hebben ook nog eens goed gekeken 

naar de vele objecten en kunstwerken die 

het museum in depot heeft. De 

pronkstukken daaruit verdienen het om 

permanent tentoongesteld te worden.  
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v. Leentzaal 

 

De huidige bezoekers van een museum zijn 

op zoek naar ‘beleving’. Dat vraagt om 

interactie: niet alleen maar kijken, maar ook 

‘doen’. Ons museum zet een stap in die 

richting; we hebben – mede dankzij een gift 

van Rotary Hengelo – apparatuur voor een 

audiotour kunnen aanschaffen. Naar 

verwachting wordt deze in 2016 

operationeel.  

 

Bijzondere exposities 

Twee bijzondere exposities hebben het jaar 

2015 kleur gegeven.  

Albert Hulshoff Pol (1883-1957). Heraut van 

het romantische landschap trok een groot 

publiek. Deze schilder, telg van de 

Hengelose fabrikantenfamilie van de 

Koninklijke Katoenspinnerij, weet nog 

steeds velen te ontroeren.  

Martin Stolk, op weg naar de toekomst 

bracht een hommage aan deze in 2014 

overleden beeldende kunstenaar. Ons 

museum mocht een groot deel van zijn 

nalatenschap in ontvangst nemen.  

 

 
Hulshoff Pol 

 

Vergeet daarnaast niet de hoogst geslaagde 

exposities van onze Archeologieclub aan de 

Marktstraat.  

 

 
Martin Stolk 

 

Educatie 

Om jongeren te informeren en trots te 

maken op Hengelo organiseren we 

educatieve programma’s. Het 

scholenproject Cultureel erfgoed brengt 

kinderen in de sfeer van vroeger. Een 

rondleiding en de ‘beklimming’ van de 

stadhuistoren maken dit programma voor 

de kinderen extra spannend.  

Voor de jongste groepen van de 

basisscholen kunnen ‘tastbaar’ met het 

verleden bezig zijn.  

Meer dan 600 schoolkinderen hebben op 

deze manier kennis gemaakt met ons 

aanbod. 
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Naast deze officiële programma’s hebben 

we in 2015 bijzondere attracties 

georganiseerd. De immer actieve werkgroep 

Archeologie verzorgde in de dependance 

aan de Marktstraat een expositie over het 

archeologische verleden van Hengelo. In 

combinatie met ‘dinosaurussen’ trok deze 

activiteit tijdens de schoolvakanties heel 

veel kinderen.  

 

In de kerstvakantie stond in de Van 

Leentzaal-zaal een heus planetarium 

opgesteld. Daar werden films over het 

heelal en het ontstaan van de aarde 

vertoond. Veel kinderen – met 

(groot)ouders – wisten de weg hiernaartoe 

te vinden. 

 

 
Archeologie in dependance Marktstraat 

 

Ons kenniscentrum 

Het kennis- en documentatiecentrum 

bestaat uit de bibliotheek voor boeken en 

documenten en het archief voor beeld & 

geluid.  

Ook in 2015 is er veel gebruik van gemaakt, 

bij voorbeeld voor tentoonstellingen, 

publicaties en gewoon ook door 

geïnteresseerde bezoekers.  

De bibliotheek ontvangt regelmatig 

schenkingen. Gelukkig denken velen aan ons 

museum bij het opruimen van zolders. Dat 

dwingt ons om met regelmaat onze eigen 

collecties op te schonen. Dubbele 

exemplaren en boeken die niet (meer) in 

onze collecties passen, worden verkocht. 

Met de opbrengst kunnen we nieuwe 

aankopen doen.  

 

Het fotoarchief is opgeschoond. De 

toegankelijkheid hebben we daarmee 

vergroot. En daar wordt dankbaar gebruik 

van gemaakt. Zo bezoekt vrijwilliger en 

redactielid Wil Zwienenberg 

bejaardencentra met foto’s uit het archief. 

Succes verzekerd! En stof voor artikelen in 

ons magazine Hengelo Toen & Nu. 

 

Bijna alle films zijn in 2015 gedigitaliseerd. 

Helaas is het nog niet gelukt om alles via 

onze website www.museumhengelo.nl 

toegankelijk te maken. Inmiddels is gestart 

met het ontwerp en de  implementatie van een 

verbeterde 'zoekfunctie' ten behoeve van het 

opvragen/bestellen van foto's en/of boeken. 

Diezelfde functie maakt het ook mogelijk om 

historische films en/of artikelen uit ons 

magazine digitaal op te vragen. 

 

Textiel 

Een minder bekende collectie in ons 

museum betreft de textielverzameling. 

Bijzonder zijn bij voorbeeld de ‘stalen’ van 

de Hengelose Trijpfabriek en ook de hoge 

hoeden van de firma’s Oostvogel en 

Gaalman.  

Door de jaren heen zijn er dubbelingen in de 

collectie ontstaan. In 2015 zijn we daarom 

begonnen met het afstoten van overbodige 

stukken. Maar zeker niet die van de uit 

http://www.museumhengelo.nl/
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Hengelo afkomstige couturier Dick Holthaus 

anno jaren zestig.  

 

 
Holthaus-creatie 

 

Archeologie 

Aan de Marktstraat exploiteert het museum 

zijn archeologiedependance. De geslaagde 

activiteiten aldaar zijn verrassend, zoals de 

permanente expositie en de succesvolle 

middagen voor kinderen. De vrijwilligers 

hebben in 2015 de – welhaast 

wetenschappelijke – inventarisatie van de 

(steen)restanten van het Huys Hengelo 

afgerond.  

Een nieuwe activiteit betreft de speurtocht 

naar de historische markegrenzen van 

Hengelo. Twee grenspalen werden 

teruggevonden: de ‘Welemansteen’ en ‘de 

steen bij Wegter’. Twee palen zijn 

‘herplaatst’: de ‘Belderspaal’ en de 

‘Zandboerpaal’.  

 

 
Artefacten in de Marktstraat 

Hengelo Toen & Nu 

Al de activiteiten van het museum vinden 

hun weerslag in artikelen in ons magazine. 

Ondanks onvoorziene wijzigingen in de 

redactie zijn we in 2015 in staat gebleken 

het blad opnieuw zes keer uit te brengen. 

Met een speciaal decembernummer 

vanwege ’40 jaar Oald Hengel’ en 25 jaar 

magazine.  

Ook het magazine weerspiegelt het beleid 

om meer aandacht te besteden aan de 

naoorlogse geschiedenis. Iets wat in 2016 

wordt voortgezet.  

 

Beheer 

De nieuwe koers in het museum heeft 

gevolgen voor de inrichting. Naast de 

noodzakelijke onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden in ons historische 

Van Benthem-pand zijn er diverse 

veranderingen aangebracht in de 

opstellingen. Zelfs enkele deuren werden 

daarvoor weggehaald.  

Om energie – en kosten – te besparen zijn 

verschillende voorzieningen aangebracht, 

zoals voorzetramen. Dit zonder het 

monumentale karakter van ons museum 

aan te tasten.  

 

Financiën 

Financieel heeft ons museum de zaken goed 

op orde. Weliswaar werd 2015 met een 

klein exploitatietekort afgesloten, maar dat 

hebben we weten op te vangen uit de 

reserves. Uitgangspunt blijft een sluitende 

begroting. Daarom ook onze inzet om 

kosten te besparen en meer inkomsten te 

verwerven. We noemden al onze 

inspanningen om het donateursbestand op 

peil te houden.  
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De waarde van ons vastgoed is aangepast 

aan de daarvoor geldende voorschriften.  

Tot ons genoegen zijn onze activiteiten niet 

ongemerkt gebleven. In 2015 mochten we 

diverse donaties ontvangen en zelfs een 

legaat van 10 mille. We bedanken al onze 

gulle gevers: 

- Rotary Hengelo (audiotour) 

- Lions Hengelo (Popkamer) 

- Roelvinkfonds (Popkamer) 

-  Prins Bernard Cultuurfonds en 

 Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 

(Hulshoff Pol-tentoonstelling) 

 

Als bijlagen bij dit jaarverslag zijn 

toegevoegd: 

Balans en geconsolideerd exploitatie- 

overzicht  

 

Hengelo, april 2016 

het bestuur van het Museum Hengelo 
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BIJLAGEN 
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