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           J A A R O V E R Z I C H T    
 

                                                         
 

‘Een museum dat niet steeds vernieuwd, versteent’ 
De belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis neemt nog steeds toe. Mensen willen weten waar ze vandaan komen of 
waar ze terecht zijn gekomen. Dat ondersteunt hun identiteit. De belangstelling voor kleinere lokale museale collecties neemt echter 
af. Daarom verzet de Stichting Oald Hengel de bakens en richt zich sterker op de vraag naar lokale geschiedenis. Niet alleen de 
vroege geschiedenis, maar ook die van de Tweede Wereldoorlog tot heden. De jeugd is een belangrijke doelgroep, maar ook de 
groeiende groep ouderen.   
 
Het jaar 2018 was voor Museum Hengelo wederom een jaar waarin veel activiteiten en/of evenementen met succes werden 
georganiseerd. Variërend van wijkmiddagen tot (historische) filmavonden, van lezingen tot cursussen, van rondleidingen tot reünies 
en van fietstochten tot stadswandelingen. 
Frisse ideeën en inzet van enthousiaste vrijwilligers stonden aan de basis van het succes.  
Terugkijkend beseffen we dat wij zonder hen nooit zo succesvol zouden 
kunnen zijn geweest. Ook in 2018 kenden wij enkele opvallende uitschieters, 
zoals  het scholenproject Kunst op School, diverse (historische) filmmiddagen, 
kuieravonden over de Hengelose geschiedenis door Archeologie en, zeker 
niet in de laatste plaats, de tien lezingen rondom ‘150 jaar Stork’.  
Museum Hengelo bleek voor velen een perfecte plek om zich te ontspannen 
en/of verder te ontwikkelen. 
 
In verband met ziekte moest Gerard Jilleba in de loop van het jaar helaas het 
besluit nemen om zijn werkzaamheden als secretaris van de Stichting Oald 
Hengel te beëindigen.  

In een brief van het Gemeentemuseum Den 

Haag werd ons gevraagd of wij hen konden ondersteunen 
bij het project ‘Art Nouveau in Nederland’. Doelstelling van 
het project was het bekende beeld van art nouveau in 
Nederland te verbreden, te nuanceren en te verdiepen. 
Door Museum Hengelo werden in bruikleen gegeven een 
sierschaal met bijen, een sierschaal met libellen, een vaas 
met salamander, een schaaltje met hengsel en een vaas 
met geabstraheerd ornament. Objecten uit onze rijke 
Dikkers collectie die in de jaren 1905 – 1912 waren 

ontworpen door Johanna van Eybergen. En voor zover bekend was zij in die tijd de enige 
vrouwelijke ontwerper van metalen sier- en gebruiksvoorwerpen in Nederland.  

In de tweede helft van de maand werd in het Auditorium een grote veiling georganiseerd 
die onder leiding stond van veilingmeester Theo van Stapele. De middag was 
gereserveerd als kijkmiddag en 's avonds vond de veiling plaats. Alle ruim vijfhonderd te 
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veilen objecten zouden, zo was intern besloten, in de loop van het jaar door het museum zorgvuldig ontzameld worden. 
Een belangrijke voorwaarde daarbij was wel dat de objecten geen relatie met Hengelo mochten hebben. Tot de te veilen 
objecten behoorden onder meer waardevolle blikken, diverse oude verpakkingsblikken van koffie, suiker, chocolade en 
sigaren, oude carbidlampen, bestek, aardewerk vazen en herdenkingsbadges.    

De eerste maand van het jaar was overigens ook de maand waarin het bestuur voor de eerste keer een door Jan van 
Alsté en Gerrit ter Welle opgesteld plan voor de herinrichting zou bespreken. In het voorstel werd in grote lijnen 
aangegeven welke veranderingen gewenst waren. In de uitwerking van het voorstel, zo was afgesproken, zou nog geen 
rekening worden gehouden met de nieuwe (her)inrichting van de Van Leentzaal en een eventuele verbouwing van de 
hoofdingang met receptie.   

Activiteiten 

 Oald Hengelo middag   

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Cursussen: 

o Sicilië in de Middeleeuwen 

 Veiling 

 Stadswandelingen 

 Rondleidingen museum 

Steeds meer families kiezen Museum Hengelo als locatie 
voor het vieren van een verjaardag of om een reünie te 
organiseren. In bijna alle gevallen werd het Auditorium als 
ontmoetingsplek gekozen. Zo maakte ook de familie Ter 
Doest dankbaar gebruik van de fraai ingerichte ruimte. Het 
‘programma’ die middag bestond onder meer uit historische 
films over Stork en de Wilhelminaschool, ingeleid en 
begeleid door Gerrit Welberg, oud-docent van de 

Wilhelminaschool.  

Eveneens is het Auditorium de locatie voor ‘Speurneuzen in Museum Hengelo’. Deze 
maandelijkse activiteit is en blijft een absolute publiekstrekker. In februari wisten ruim 
drieënzestig (!) personen de weg naar het Auditorium te vinden om ons te helpen bij het 
vinden van ontbrekende gegevens bij (historische) foto’s. Opvallend was dat zich onder de 
bezoekers steeds meer nét gepensioneerden bevinden. Wellicht een (nieuwe) doelgroep 
waar Museum Hengelo zich op kan gaan richten.   

Februari was ook de maand waarin de eerste voorbereidingen werden getroffen voor een 
tweetal grote tentoonstellingen: ‘Hoogspanning. Het gevecht om de IJsselcentrale op 1 april 

1945’ over de Hengelose verzetsheld Theo van Loon  en ‘150 jaar Stork’ over het bedrijf dat 

zich op 4 september 1868 in Hengelo vestigde. Die laatste tentoonstelling zou gecombineerd 
worden met diverse lezingen, waarin zowel naar het verleden als ook naar de toekomst zou 
worden gekeken.     

De cursus ‘Architectuur in Hengelo’ werd al weer voor de derde keer in successie 

georganiseerd. Een  cursus die uit vier dagdelen en twee excursies bestaat. Maar ook de 
cursussen ‘Twickel, van binnenuit ‘en ‘Twentse taal en geschiedenis‘ scoorden 

buitengewoon goed. Daarnaast werden in samenwerking met U3L diverse cursussen 
georganiseerd. Een duidelijk bewijs dat Museum Hengelo voorziet in een behoefte aan 
specifieke cursussen.  

http://www.museumhengelo.nl/
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Activiteiten  

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Cursussen: 

o Twickel van binnenuit 

o Sicilië in de Middeleeuwen 

o Twentse taal en geschiedenis 

 Oald Hengel middag 

 Markante Hengeloër 

 

Oald Hengel middag  /  
Historische Sociëteit  /  Koffie 
uurtje. Drie totaal verschillende 
benamingen voor één en dezelfde 
activiteit. Op initiatief van Jan van 
Alsté werd eenmaal per maand 
op een dinsdagmiddag een 
gezellig en interactief koffie uurtje 

/ - middag gehouden. Hoewel gezelligheid een belangrijke factor 
was, stond telkens een van te voren vastgesteld onderwerp 
centraal. Zo werd onder meer aandacht besteed aan ‘Textiel’, de 
‘Indo-rock’ en ‘Hengelo in de Tweede Wereldoorlog’. Onderwerpen die aan de hand van historische foto’s, films en/of 
objecten uit ons museum door gastsprekers werden toegelicht. Bezoekers 
werden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en/of hun eigen verhalen 
te vertellen. En dat allemaal onder het genot van een kop koffie of thee.  

Activiteiten   

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Cursussen: 

o Twickel van binnenuit 

o Sicilië in de Middeleeuwen 

o Twentse taal en geschiedenis 

 Oald Hengel middag 

 Muziekmiddag 

 Bezoek scholieren Lyon 

 Rondleidingen museum 

 

 

 

 

In het Archeologiepand aan de Marktstraat 
werd de expositie ‘Van steppe tot Stork‘ 

geopend. Een expositie die de geschiedenis 
van Hengelo toegankelijk maakt van voor de 
industrialisatie en eindigt in het jaar 1841. ‘Van 

steppe tot Stork’ vertelt het verhaal van de 

bewoners van Twente vanaf de prehistorie en 

http://www.museumhengelo.nl/
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het ontstaan van Huys Hengelo en het dorp Hengelo. Vrijwel alle getoonde vondsten die te zien zijn, komen uit Hengelo.  

En na een grondige restauratie kwam de ongedateerde pasteltekening ‘Gieterij Stork‘ van Johan Heijenbrock weer terug in het 

museum. Heijenbrock, ook wel ‘de schilder van het licht’ of ‘eerste professionele industrieschilder van Nederland’ genoemd, was 
aanvankelijk toneeldekorateur en journalistiek tekenaar. Later schilder, pasteltekenaar en lithograaf van havengezichten en zware 
industrieën. Heijenbrock werkte ter plaatse in mijnen, hoogovens en fabrieken. En dat noopte hem ertoe vooral pastels met een 
zwarte ondergrond te maken.   

Activiteiten   

 Muziekmiddag 

 ICC bijeenkomst 

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Oald Hengel middag 

 Bridgekroegentocht 

 Rondleidingen museum 

 
Er was een lange discussie aan vooraf gegaan, 
maar in mei kwam mede door de inzet en ideeën 
van collega Job van der Veen, oud-interieur 
architect, dan toch een doorbraak in de gesprekken 
over de herinrichting van het museum. Van der 
Veen maakte van elke ruimte (negentien in totaal), 
die voor herinrichting in aanmerking zouden komen, 

een ontwerp dat werd aangevuld met tekeningen om het geheel te visualiseren. 
Het document gaf een helder overzicht van plekken waar te zijner tijd objecten en 
 (touch)screens geplaatst zouden kunnen worden. Rekening houdend met het 
standpunt dat eerder dat jaar door het bestuur was ingenomen, werden de 
contouren van de herinrichting duidelijk en werd vastgelegd onder welke 
voorwaarden de realisatie van het plan uitgevoerd kon worden. Afgesproken 
werd om eind dit jaar / begin volgend jaar te beginnen met de uitvoering van de 
werkzaamheden, mits voldoende financiële middelen beschikbaar zouden zijn.  

Activiteiten 

 Reuring in de stad 

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Tentoonstelling ‘Hoogspanning. Het gevecht om de IJsselcentrale op 1 april 1945’ 

 Oald Hengel middag 

 Stadswandelingen 

 Scholenproject ‘Mijn stad Hengelo’ 

 Filmmiddag 

 Diamiddag 

 Rondleidingen museum 

 

Zaterdag 2 juni werd voor de dertiende 
keer het Korenfestival Amusing Hengelo 
gehouden. Op achttien binnen- en 
buitenpodia in de binnenstad van 
Hengelo lieten ruim honderd koren en 
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zanggroepen, met in totaal ruim drieduizend zangers, hun muziek horen. Korenfestival Amusing Hengelo is een groots 
zangfestival met veel verschillende muziekstijlen. Van klassiek tot pop, maar ook gospel, barbershop, shanty, close 
harmony en oratoria. Van kinderkoor tot volwassenenkoor, zowel mannen, vrouwen als ook gemengd en van kwartet tot 
groot koor. Zoals verwacht, was er voor Museum Hengelo opnieuw een prominente rol weggelegd. Want evenals in 
voorgaande jaren werd ook dit jaar in het Auditorium de zogenaamde NFVE-competitie gehouden. Een jaarlijks 
terugkerend onderdeel van het festival.  
Het project ‘Groot Driene’ en het VSB fonds. Uit niet minder dan 120 (!) landelijke projecten die bij het VSB fonds waren 
ingediend, werd ons project ‘Contacten in de wijk maakt je rijk’ genomineerd voor een geldprijs. Het project richt zich bij 
uitstek op het bevorderen van sociale cohesie door mensen uit de wijk bijeen te brengen om hun ideeën en ervaringen te 
delen. Recent historische wijkinformatie wordt daarbij als katalysator gebruikt. Wijkbewoners worden aangemoedigd om 
zelf met beeldmateriaal naar een of meerdere bijeenkomsten te komen en die te voorzien van een toelichting. Daarbij is 
ook de eigen achtergrond en levenshouding van belang. Het project zal in oktober starten met de wijk Groot Driene. 
Daarna, zo is de verwachting, richten wij ons op andere wijken. De presentatie van het project was op een 
zaterdagmiddag in Amersfoort. Namens Museum Hengelo werden die middag door Jan van Alstê en Gerrit ter Welle de 
welbekende puntjes op de i gezet. Met succes, zo zou blijken, want kort daarna ontvingen wij het bericht dat ons project 
in de prijzen was gevallen en dat er een geldbedrag op de rekening van Museum Hengelo zou worden bijgeschreven.   
 
Tijdens de jaarvergadering die in juni werd gehouden, gaf bestuursvoorzitter Gerard van 
Houweninge een toelichting op het Jaarverslag 2017 en hield Gerrit Welberg een lezing 

over het onderwerp ‘hofhorigheid’. Aansluitend gaf Welberg een uitgebreide toelichting op 
diverse kadastrale kaarten uit 1832. Van Houweninge liet weten dat een aantal activiteiten 
/ evenementen in 2018 zeer goed hebben gelopen, waaronder Archeologie, het Kennis- 
en Informatiecentrum en het magazine Hengelo toen&nu. Enigszins tegenvallend was het 

aantal bezoekers in 2017. “Niet zo verrassend”, aldus Van Houweninge, “want Museum 
Hengelo heeft evenals veel andere kleine musea te kampen met te weinig (1.200) 
bezoekers.” Dat aantal (1.200) werd overigens weer ruimschoots goedgemaakt door de 
bezoekers aan diverse evenementen in het museum. Mede daardoor kwam het totaal 
aantal bezoekers in 2017 uit op 3.500. Ook maakte Van Houweninge bekend dat het 
bestuur het besluit had genomen om beide panden aan de Beekstraat te handhaven. En 
de voorzitter liet nog eens duidelijk weten dat wij open staan voor samenwerking met 
andere culturele instellingen, waaronder bijvoorbeeld Oyfo. Over het doen van investeringen werd bekend gemaakt dat 
het bestuur begin van dit jaar al had besloten om geen grootschalige investeringen te doen. Wel zouden kleine bedragen 
beschikbaar komen om, waar mogelijk, bestaande activiteiten verder uit te breiden. En, nog meer dan voorheen, zal 
Museum Hengelo het accent leggen op het Kennis- en Informatiecentrum.  
 
Juni was ook de maand waarin ruim driehonderd leerlingen in het kader van het schoolproject ‘Mijn stad Hengelo’ een 
bezoek aan Museum Hengelo hebben gebracht. Met, in tegenstelling 
tot voorgaande jaren, dit jaar ook een belangrijke rol voor 
‘Archeologie’. Een tweede verandering in de opzet van 
schoolprojecten was leerlingen de mogelijkheid te bieden zelf ‘iets’ te 
doen. Daarbij viel de keus op  opdrachten die achtereenvolgens 
uitgevoerd moesten worden in de Keuken 1920, de Stijlkamer 
ACHTER, de Oorlogskamer en de Popmuziekkamer. Door deze 
nieuwe opzet werd zoveel succes behaald, dat besloten werd om 
volgend jaar vergelijkbare vragen en opdrachten voor leerlingen fors 
uit te breiden in nog meer kamers.    

Activiteiten 

 Korenfestval ‘Amusing Hengelo’ 

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Cursussen 

o Architectuur in Hengelo 

http://www.museumhengelo.nl/
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 Tentoonstelling ‘Hoogspanning. Het gevecht om de IJsselcentrale op 1 april 1945’ 

 Stadswandelingen 

 Scholenproject ‘Mijn stad Hengelo’ 

 Rondleidingen museum 

 

Op verzoek van het bestuur werden fractieleden 
van politieke partijen uit de Gemeenteraad 
uitgenodigd naar ons museum te komen voor een 
toelichting over de plaats die het museum in 
cultureel Hengelo inneemt, dan wel wenst in te 
nemen. Bij aanvang van de bijeenkomst bleek al 
snel dat meer fractieleden de uitnodiging hadden 
geaccepteerd dan het aantal dat zich vooraf had 
aangemeld. Onder hen bevond zich ook wethouder 
Bas van Wakeren. Zijn aanwezigheid werd door 

het bestuur bijzonder gewaardeerd. Bestuursvoorzitter Gerard van Houweninge 
gaf inzicht in de werkzaamheden die vrijwilligers dagelijks in het museum 
uitvoeren, besprak de doelstelling van het museum, de plaats in de Hengelose 
samenleving, de door Museum Hengelo georganiseerde activiteiten en 
evenementen. Ook maakte hij duidelijk dat wij open staan voor samenwerking met 
andere culturele instellingen. De nadruk in zijn presentatie lag op alle activiteiten in 
beide locaties; de hoofdvestiging aan de Beekstraat en het Archeologiepand aan 
de Marktstraat. Daarnaast werd inzicht gegeven in de financiële situatie van de Stichting Oald Hengel. En naar 
aanleiding van het standpunt rondom de toekomstige inrichting van het marktplein, met eventueel de bouw van het 
Hijschgebouw, maakte Van Houweninge duidelijk hoe Museum Hengelo zich daarin wil profileren.  

Vervolgens nam Jan van Alsté het woord. In zijn presentatie was veel ruimte gereserveerd voor diverse nieuwe 
ontwikkelingen die op ons verlanglijstje staan. Zowel op korte als op lange termijn. Extra aandacht besteedde Van Alsté 
aan de speerpunten waarop wij ons de eerstkomende periode willen richten. Aan het eind van de bijeenkomst werd een 
(vervolg)afspraak gemaakt met de wethouder van Cultuur. In feite is dat gesprek een logisch vervolg op het gesprek dat 
eind vorig jaar had plaatsgevonden met de toenmalige wethouder van Cultuur. Helaas hebben de gesprekken tot op 
heden in financieel opzicht voor Museum Hengelo niets opgeleverd. Hooguit goodwill.     

Activiteiten 

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Cursussen 

o Architectuur in Hengelo 

 Tentoonstelling ‘Hoogspanning. Het gevecht 

om de IJsselcentrale op 1 april 1945’ 

 

Augustus was de maand waarin 
voorbereidingen werden getroffen voor ‘150 

jaar Stork’. Maar in afwijking van het 

oorspronkelijke plan werd niet gekozen voor 
een grote tentoonstelling, maar voor een 
expositie in het Auditorium, gecombineerd 
met een tiental lezingen. Om de juiste sfeer 
te creëren werd het Auditorium ingericht met 

http://www.museumhengelo.nl/


       

 

  
Beekstraat 51  

7551 DP HENGELO 

Tel. +31.742594216 

www.museumhengelo.nl 

 @museumhengelo.nl   Museum Hengelo 

 

 

 Museum Hengelo  

7 

onder meer panelen, foto’s en objecten van Stork.  

De maand augustus was ook de maand waarin AVG, en alles wat daarbij hoort, werd geïmplementeerd.  

In deze maand werd ook de laatste hand gelegd aan het project ‘Het was een mooie tijd’,  geïnitieerd door Wil 
Zwienenberg en mede uitgevoerd door Andre Mossel. Het project 
bestaat uit een filmreeks van 18 korte films, die een tijdsbeeld 
geven van 18 beroepen in Hengelo in de tweede helft van de 20e 
eeuw. De films, ondersteund door fotomateriaal, bestaan uit 
interviews met gepensioneerden, die terugkijken op hun 
arbeidzaam leven en reflecteren op hun vakgebied.     

 

Activiteiten    

 Speurneuzen 

 Studiemiddag 

 Lezingen 

 Cursussen 

o Europa ME 

o Internationale economische betrekkingen 

o Twickel van binnenuit 

 Tentoonstelling ‘Hoogspanning. Het gevecht om de IJsselcentrale op 1 april 1945’ 

 Stadswandelingen 

 Scholenproject ‘Mijn stad Hengelo’ 

 Rondleidingen museum 

 
In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan om een grote tentoonstelling rondom ‘150 
jaar Stork’ te organiseren, werd besloten een expositie in te richten in het Auditorium. En 
parallel aan de expositie werden tien lezingen georganiseerd. Lezingen waarin 
uiteenlopende aspecten van Stork aan de orde zijn gekomen. Negen gastsprekers kozen 
voor hun lezing de geschiedenis van de Hengelose onderneming met onderwerpen als 
‘Machinefabriek en modelmaatschappij’, ‘Stork villa’s’, ‘Schilders Bob Stork Damen en 
Wils Broggel’, ‘Wilhelminaschool’, Stork Suiker in Ethiopiȅ’ en ‘Stork-Hijsch’. Eén 
spreker, Martijn Glass, hield zich bezig met de toekomst van het bedrijf. De huidige 
Director Innovations bij Stork, was speciaal uit Utrecht naar Hengelo gekomen om te 

praten over de toekomst van Stork. Want, zo liet hij zijn toehoorders weten, Stork is 
een onderneming die wereldwijd nog altijd ruim achttienduizend werknemers in 
dienst heeft. Titel van zijn lezing ‘Stork, samen met Fluor de toekomst in’, met als 
subtitel ‘Hoe past het huidige Stork binnen de Fluor organisatie’.  
De expositie ‘150 jaar Stork’ bestond uit een achttal panelen met daarop de 
stamboom van de familie Stork, afgewisseld met foto’s van C.T. Stork, D.W. Stork 
en H.C. Stork. Van Wils Broggel, die in het verleden door Stork een positie als 
‘bedrijfskunstenaar’ aangeboden kreeg, waren twee sfeervolle schilderijen over 
Stork producten te zien. En in enkele vitrines lagen kleine objecten van en over 
Stork, terwijl drie maquettes een goed beeld gaven van Stork producten met 
(technische) tekeningen van die producten. Een glasplaten camera uit 1888 
waarmee duizenden opnamen zijn gemaakt van de fabriek, de mensen die er 
werkten en de producten die geproduceerd werden, maakte de expositie compleet.  
 
Onder het motto ‘Kuieravonden over de Hengelose geschiedenis’ begon Archeologie in september eenmaal per maand 
op donderdagavonden lezingen te organiseren. Achtereenvolgens viel de keuze op: Nico Spit met ‘Oude handelswegen 

http://www.museumhengelo.nl/
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in Oost Nederland’ (september), Evert Ulrich met ‘Archeologische vondsten in Hengelo’(oktober), Gerrit Welberg met ‘De 
aanleg van de Napoleonweg’(november) en Gerhard post met ‘Grenzen in Hengelo’ (december). Na elke lezing konden 
bezoekers de tentoonstelling ‘Van steppe tot Stork’ bezichtigen.    

   Activiteiten 

 Expositie ‘150 jaar Stork’ 

 Lezingen ‘150 jaar Stork’ 

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Cursussen 

o Europa ME 

o Internationale economische 

betrekkingen 

o Twickel van binnenuit 

 Tentoonstelling ‘Hoogspanning. Het gevecht 

om de IJsselcentrale op 1 april 1945’ 

 Tentoonstelling ‘Van steppe tot Stork’ 

 

In de bestuursvergadering van 
oktober werd symbolisch het startsein 
gegeven voor realisatie van een belangrijk 
onderdeel uit het herinrichtingsplan: de 
verbouwing van de hoofdingang in 
combinatie met een verbouwing 
van de balie. Beide ondergaan 
een metamorfose. Ook werd 
groen licht gegeven om de Van 
Leentzaal te zijner tijd in te richten 

als Kennis- en Informatiecentrum. Alle afdelingen die nu nog boven 
de Van Leentzaal een plek hebben, verhuizen naar beneden. Want 
de huidige kantoren op de bovenverdieping zijn niet geschikt om 
bezoekers te ontvangen. De smalle toegangstrap vormt een 
ernstige barrière voor oude en gehandicapte bezoekers. Bovendien 
ontbreekt op de bovenverdieping een studieruimte. De 
daadwerkelijke uitvoering van beide deelprojecten starten op het 
moment dat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 

 

Begin oktober werd gestart met de (voor)vertoning van de 18 films uit de 
serie ‘Het was een mooie tijd’. De serie werd bijna wekelijks voor genodigden 
vertoond. 

Woensdag 3 oktober (14:00 – 16:00 uur)   

Henk Dikken, SPAR detaillist in hart en nieren.  

Theo Campmans, Specialist Lawaaibeheersing bij Stork Ketels.        

Ria Leushuis, winkelier ‘Yvanka Wol en Handwerken’ een zakenvrouw pur sang.   

Bert Egberink, werktuigkundige en laatste sluismeester bij de schutsluis De 

Waarbeek.   

Henk de Groot, inspecteur Installatie Keuringsdienst bij de IJsselcentrale, oprichter 

‘Museum Electro Radio Nostalgie’.     

http://www.museumhengelo.nl/
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Woensdag 10 oktober (14:00 – 16:00 uur) 

Frans Leemreize, vleesbereider krokettenfabriek in Nederland’ van Harry Niemeijer.      

To Krakers, verpleegkundige in het Gerardus Majella ziekenhuis.       

Bertus Krakers, acquisiteur Laagspanning van Hazemeijer.    

Bep ter Horst, cheffin Verkoop modehuis Tasche.      

 

Woensdag 17 oktober (14:00 – 16:00 uur)  

Jan Stoffers, meester-schoenmaker rond Ludgeruskerk aan de Industriestraat.    

Corrie Brettschneider,  eerste voorzitter en hoofddepothoudster van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele 

Hervorming (NVSH).   

Truus Spaai, cheffin Verkoop en vanaf het begin (1951) betrokken bij de HEMA in Hengelo.  

Corrie de Bruin,  medewerkster op Loonadministratie Koninklijke Machinefabriek Stork. 

Gerard Holtkamp, melkboer H.C.M. in Hengelo. 

 

Woensdag 31 oktober (14:00 – 16:00 uur)   

Annie Nijhof besloot tijdens haar opleiding tot verpleegkundige (Gerardus Majella en Streekziekenhuis Midden-Twente) 

het klooster in te gaan, sloot zich aan bij de orde van Julie Postel in Boxmeer.  

Bert Hoek, hoofd Kistenmakerij van de N.V. Drentsch Overijsselsche Houthandel (DOH).  

Hennie Kuipers, senior modelmaker Appendagefabriek Dikkers & Co.  

Germ Huizinga, leraar en directeur drie basisscholen in Hengelo.  

Activiteiten 

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Cursussen 

o Architectuur in Hengelo 

 Tentoonstelling ‘Hoogspanning. Het gevecht om de IJsselcentrale op 1 april 1945’ 

 Tentoonstelling ‘Van steppe tot Stork’ 

 Stadswandelingen 

 Rondleidingen museum 

 

Mevr. Dieke Kok – Bouma trad begin november als 
penningmester toe tot het bestuur van de Stichting 
Oald Hengel. Zij is de opvolgster van Gerard van 
Houweninge die de functie tijdelijk combineerde met 
die van voorzitter. 
 
Het schoolproject ‘Mijn stad Hengelo’ werd door 
leerkrachten beoordeeld met het cijfer 8,3. 

Argumentatie: Het verleden van Hengelo ontdekken aan de hand van een 
buurtwandeling en een museumbezoek. Vooral enthousiaste (67%) kinderen 
en tevreden-zeer tevreden leerkrachten. Maar de lessuggesties voor 
voorbereiding en verwerking daarnaast ‘net voldoende’; een disk wordt als 
ouderwets beschouwd, de filmpjes spraken niet zo aan. Enthousiaste 
begeleiders die er echt zin in hadden, mooie themakamers, maar twee 
wandelingen is soms iets te veel van het goede. 
 
De maand november zou ook in het teken komen te staan van een schenking. 
Want Museum Hengelo ontving van schrijver/journalist Gijs Eijsink een 
bijzondere schenking. Eijsink stelde 61 min of meer bekende Hengeloȅrs de 

http://www.museumhengelo.nl/
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vraag ‘Hoe mooi is Hengelo wel niet?‘. Ook vroeg hij hen om een gebouw/locatie/gebied aan te wijzen voor een foto ter 
illustratie van hun denkbeelden over de stad. Het aantal van 61 was afgeleid van de oppervlakte van Hengelo; 61km². 
Het resultaat is een prachtig boek geworden. Een boek dat opheldering geeft op de vraag: Hoe zit het nu met Hengelo, 
hoe mooi is deze stad wel niet?  
 
Van de 61 foto’s heeft Eijsink er 60 aan Museum Hengelo geschonken. Prachtige foto’s die als geheel een uiterst 
waardevolle collectie vormen en voor Museum Hengelo een rijke aanvulling op het fotoarchief zijn. De foto’s krijgen in 
wisselende samenstelling een prominente plaats in het museum.  
Bestuur en vrijwilligers zijn de Hengelose schrijver/journalist veel dank verschuldigd voor zijn bijzondere schenking. 
 
 
Het project ‘Groot Driene’. 
Mensen die meer willen weten over de plek waar ze wonen of die kennis daarover met anderen willen delen, werden van 
harte uitgenodigd om een of meerdere bijeenkomsten in Groot Driene 
bij te wonen. De  bijeenkomsten werden georganiseerd door Museum 
Hengelo en mede mogelijk gemaakt door de Wijkvertegenwoordiging 
Groot Driene. 
 
Na de historie vanaf de marke Groot Driene kwam de realisatie van de 
wijk aan de orde met verhalen, kaarten en foto’s. Bewoners vertelden 
over de bouw van hun huis en de gebeurtenissen daarna. Alle 
deelnemers konden foto’s meenemen om aan anderen te tonen en te 
bespreken. De foto’s vormden voor een belangrijk deel de basis voor 
het vastleggen van de geschiedenis van de 50 jaar oude wijk. Door 
deze bijeenkomsten in de wijk te organiseren, werd het onderwerp 
‘Groot Driene’ op een speciale manier behandeld.  

Gestart werd met een bijeenkomst in Museum Hengelo (oktober), 
gevolgd door bijeenkomsten in resp. de Kristalkerk (november) en De 
Tempel – Kasbah (december). In 2019 staan nog bijeenkomsten 
gepland in Humanitas (februari), Stal Driene (maart) en het Dienstencentrum in ’t Swafert (april). 

In augustus 2019 verschijnt een special over Groot Driene in het magazine Hengelo toen&nu. 

 Activiteiten 

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Stadswandelingen 

 Rondleidingen museum 

 
 

Begin dit jaar had het bestuur al het besluit genomen om bij het decembernummer van het magazine 
Hengelo toen&nu een kalender bij te sluiten. Tijdens de in november gehouden bestuursvergadering 

had hoofdredacteur Sjoerd van der Meulen al een CONCEPT aan het bestuur voorgelegd. Het is een 

http://www.museumhengelo.nl/
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bijzonder fraaie kalender geworden met foto’s van schilderijen van Hengelose bedrijven, geschilderd door Herman Heijenbrock. De 
schilder van arbeid, nijverheid en industrie legde in de eerste decennia van de 20e eeuw de ontwikkeling van de zware industrie vast. 
Hij werkte ter plaatse in mijnen, hoogovens en fabrieken. Dat noopte hem ertoe vooral pastels met een zwarte ondergrond te maken. 
Heijenbrock was niet alleen uniek in de keuze van zijn onderwerpen, maar ook in de daaruit voortvloeiende werkwijze. Een van zijn 
bekendste schilderijen is Gieterij Stork, te zien in Museum Hengelo. 

 
En op 16 december werd in de Van Leentzaal de 
tentoonstelling ‘Tegen de stroom in’ geopend met 
schilderijen van Henk Thüss. De titel doelt op zijn abstracte 
wijze van schilderen. Tegen de stroom in heeft te maken met 
het feit dat abstract schilderen tegenwoordig uit is. En 
volgens Thüss heeft dat betrekking op de tijdsgeest, niet met 
de kwaliteit.  
 
De in Hengelo geboren kunstschilder werkt sinds jaren aan 
een kleurrijk, abstract en expressionistisch oeuvre, dat 
inmiddels zijn weg heeft gevonden via bedrijven, 
kunstuitleen en verzamelaars. 
Tijdens het werken speelt hij in op dat wat er ontstaat. Soms 
leidt dat spontaan tot directe resultaten, maar vaak helpen 
andere impulsen het werk weer verder. Hoewel hij ook met 
acryl op papier en doek schildert, heeft olieverf toch zijn 
voorkeur. Maar ondanks dat de aanlooptijd daarvoor veel langer is, ervaart hij het eindresultaat als meer uitdrukkingsvol.  

 
 
Als beeldend kunstenaar zocht Henk Thüss na een opleiding aan 
de Kunstacademie in Enschede zijn eigen weg. Behaalde zowel 
het diploma Illustrator als acte Tekenen. Hij heeft op de academie 
veel moeten afleren, maar kreeg er ook veel voor terug. Maakte 
kennis met het werk van Willem de Kooning, Ger Lataster en Jaap 
Berghuis. Kleurgebruik, abstractie, expressie en harmonie wonnen 
het van de beeldende voorstelling. Schilderijen als De roze ram 

(1987), Het poollandschap (2012) en Hemelwaarts (2018) laten de 

ontwikkeling duidelijk zien. Opvallend zijn Thüss’ kleurrijke werken 
uit de jaren 90.   
Dat zijn wereld verder reikt dan schilderen en etsen, bewijst hij door 
ook als illustrator en cartoonist aan opdrachten te werken in 
binnen- en buitenland. 
 
Nog dagelijks is Henk Thüss in zijn atelier te vinden om – tegen de 
stroom in – aan uitbreiding van zijn abstracte schilderijen te 
werken. 
 

 
Eind december werd voor vrijwilligers de Eindejaarbijeenkomst gehouden. En ook dit jaar stond een stamppotbuffet op het menu. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren werd nu als locatie gekozen voor De Houtmaat.    
 

Activiteiten 

 Speurneuzen 

 Lezingen 

 Tentoonstelling ‘Tegen de stroom in’ 

 Rondleidingen museum 

http://www.museumhengelo.nl/


       

 

  
Beekstraat 51  

7551 DP HENGELO 

Tel. +31.742594216 

www.museumhengelo.nl 

 @museumhengelo.nl   Museum Hengelo 

 

 

 Museum Hengelo  

12 

 

http://www.museumhengelo.nl/


       

 

  
Beekstraat 51  

7551 DP HENGELO 

Tel. +31.742594216 

www.museumhengelo.nl 

 @museumhengelo.nl   Museum Hengelo 

 

 

 Museum Hengelo  

13 

 

http://www.museumhengelo.nl/

