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Jaarverslag 2017 
Voor een bescheiden museum als het onze is het opvallend hoe veel bruisende activiteiten er 

worden ontplooid. Te meer, als je bedenkt dat Museum Hengelo geheel op vrijwilligers drijft. Van 

gastvrouw en archiefmedewerker, administrateur en onderhoudsman tot en met bestuurslid. Al 

het werk wordt verricht vanuit betrokkenheid bij Hengelo en zijn verleden.  

Museum Hengelo wil de geschiedenis van onze stad toegankelijk maken vanuit de gedachte, dat 

verleden, heden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat gebeurt via  

permanente en tijdelijke exposities in het historisch pand aan de Beekstraat, in de 

archeologiedependance aan de Marktstraat en door lezingen en cursussen. Van toenemend belang 

is ons kennis- en documentatiecentrum, met onder andere het beeldarchief, dat beschikt over 

tienduizenden foto’s en filmmateriaal. Steeds meer belangstellenden weten de weg ernaartoe te 

vinden, ook via de  vernieuwde website www.museumhengelo.nl en via ons tweemaandelijks 

magazine Hengelo toen & nu. Als zodanig vormt Museum Hengelo een van de culturele 

kernvoorzieningen van onze stad. 

 

Zorgelijk toekomstperspectief 

Ondanks de inzet en betrokkenheid van velen 

is de toekomst van ons museum in financiële 

zin zorgelijk te noemen. De sterke groei aan 

activiteiten leidt weliswaar tot meer 

bezoekers/deelnemers, maar dat vertaalt zich 

onvoldoende in een positieve exploitatie. De 

‘grote boosdoener’ is ons historisch pand, dat 

een groot deel van het budget opslokt voor 

energie en onderhoud. Het dreigt een waar 

blok aan ons been te worden. Zonder 

maatregelen teren we in op onze reserves en 

komt het voortbestaan van Museum Hengelo 

in het gedrang. 

 

De vele activiteiten en nieuwe initiatieven 

leiden ook niet tot een toename van het 

aantal donateurs. Dat loopt al enkele jaren 

gestaag terug. 

 

 

 

http://www.museumhengelo.nl/
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Scenario’s 

Het bestuur heeft de mogelijke 

toekomstscenario’s voor het museum in kaart 

gebracht. Met de bedoeling daarover met de 

gemeente en andere partners in gesprek te 

gaan.   

Het bestuur heeft voorkeur voor het scenario 

Upgrading van de activiteiten en van de 

kennis- en documentatiefunctie. Voor de 

museale functie hanteren we een status quo, 

met slechts marginale aanpassingen aan de 

indeling van het museum. 

In 2018 moet er duidelijkheid komen over de  

toekomst van Museum Hengelo, opdat er 

vanaf 2019 sprake kan zijn van een gezonde 

financiële situatie.  

Herinrichting: marginale aanpassingen 

Naar de mening van het bestuur vertaalt een 

forse investering in de herinrichting en 

presentatie van ons museum zich niet in een 

substantiële toename van het aantal 

bezoekers. In 2017 incl. lezingen en cursussen 

op 3.500. Een investering van 2 à 3 ton is niet 

rendabel te maken en zou de exploitatielasten 

dermate verhogen, dat de continuïteit van 

Museum Hengelo in gevaar komt. We denken 

met een investering van ongeveer 50 mille de 

aantrekkelijkheid van het ‘museum’ te kunnen 

vergroten. Dat kunnen we voor een 

substantieel deel via de reserves bekostigen, 

die we daarvoor de afgelopen jaren mede 

dankzij donaties hebben kunnen opbouwen.  

In 2017 zijn de plannen voor deze beperkte 

herinrichting nader uitgewerkt en in kleine 

stappen in uitvoering genomen. 

 

 

Kennis- en documentatiecentrum  

 

Voor de continuïteit legt het bestuur de focus 

bij een upgrading van zowel de activiteiten als 

het kennis- en documentatiecentrum.  

 

 

Extra inkomsten nodig 

 

Om toekomstbestendig te kunnen blijven 

functioneren is het noodzakelijk, dat er een 

verhoging van de subsidie plaatsvindt. De 

jaarlijkse extra kosten van een parttime 

conservator worden namelijk begroot op         

€ 15.000 en de kosten voor instandhouding 

van het historische pand Beekstraat 51 op 

eveneens € 15.000. 

 

Activiteiten 

Het overzicht 
met alle 
georganiseerde 
evenementen 
sprankelt van 
gezellige 
(middag- en 
avond)activiteite
n en bijzondere 

tentoonstellingen waarbij informatie 
en inspiratie steeds meer op maat 
werden afgestemd.   
In 2017: 

 …

 35 cursusmiddagen/ - 

avonden 

 …

 19 lezingen 

 H

onderden scholieren werden 

geïnformeerd over de 

geschiedenis van Hengelo 

(Het Verhaal Van Hengelo) 

Aan de Beekstraat werd in de 
Popmuziekkamer het jaar 2017 
ingeluid met muziek uit de jaren ’60 
uit een Wurlitzer 2404 jukebox. In 
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het archeologiepand galmde het 
grote succes nog na van een door 
Loes Schippers gehouden lezing. 
Loes probeerde antwoord te geven 
op de vraag ‘Hoe leefden dieren in 
de ijstijd?’ De lezing, bestemd voor 
kinderen, werd druk bezocht. Aan de 
hand van foto’s en tekeningen gaf 
Loes een goed beeld van dieren 
(mammoets) in de ijstijd  Eveneens 
druk bezocht was de archeologie 
lezing die gehouden werd door 
Monica Teixeira: ‘Krijgers van de 
Wolken’. Zij nam de aanwezigen mee 
op reis naar het noorden van Peru, 
waar 200 mummies zijn gevonden in 
een aantal graven hoog in de 
bergwand boven de Laguna de los 
Condores.  
 
Behalve het organiseren van 
lezingen, werd begin 2017 ook 
bekend gemaakt dat de 
archeologieclub in het bezit was 
gekomen van de markeboeken van 
Woolde en Oele. En dus volgde er 
een oproep voor personen die 
wilden meewerken met het 
transcriberen van de boeken: het 
omzetten van de ‘oude’ tekst in 
begrijpelijke taal. 
 
Over ‘omzetten’ gesproken. Een  
kunstschilder zet verf en penseel om 

in 
(meestal
) 
prachtig
e 
schilderij
en. Dat 

gold en geldt ook voor het werk van 
de Hengelose kunstschilder Joop 
Plasmeije
r. Niet zo 
verwonde
rlijk dan 
ook dat 
besloten 
werd de 
tentoonst
elling 

NAIEF REALIST, die al in het laatste 
kwartaal van 2016 werd geopend, te 
verlengen tot en met eind februari 
2017. 
Vervolgens stelden Henk Lassche en 
Joop Plasmeijer een tentoonstelling  
samen van de eigen kunstcollectie 
van Museum Hengelo. 
 
In dit jaarverslag willen we het  
onderwerp historische waarde nog 
even vasthouden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Want Stolpersteine hebben in 
Hengelo veel betekenis. Het zijn 
immers gedenkstenen bij woningen 
van waaruit joodse inwoners door de 
Duitsers werden weggevoerd. 
Vandaar dat Museum Hengelo ook 
betrokken is bij de Stichting Levend 
Verleden Oost-Nederland.  
 
 
Begin mei ging veel aandacht uit 
naar een lezing en het gesprek van 
en met de oud-Hengelose en in Italië 

wonende 
schrijfster Monique 
Hoolt. Aanleiding 
was haar 
debuutroman 
Tamar.  Een 
oorlogsroman die 
zich afspeelt in de 
Tweede 

Wereldoorlog en gaat over een 
meisje (9 maanden oud) dat door 
haar joodse moeder, op de vlucht 
voor Duitse soldaten, in de armen 
van een onbekende vrouw wordt 
geduwd. Het is 1943, Tamar groeit 
op in een pleeggezin en krijgt te 
maken met de gevaren die een 
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oorlog met zich meebrengt. In het 
fictieve verhaal worden veel 
gebeurtenissen gesitueerd in 
Tuindorp ’t Lansink.  
 
Het was een drukte van belang die 
avond in het Auditorium. Dat gold  

enkele 
dagen 
later 
ook, 
maar 
dan  in 
de 
binnen
stad. 
De 

reden? ‘150 jaar Reuring in de Stad!’. 
Hengelo veranderde in een 19e-
eeuwse stad met veel historische 

activiteiten. 
En evenals in 
voorgaande 
jaren, 
behoorde 
Museum 
Hengelo ook 
in 2017 tot 
een van de 
deelnemende 
instellingen 

van het evenement. De hele 
zaterdag stonden vrijwilligers van 
het museum met een kraampje op 
de markt om (historische) boeken te 
verkopen, bezoekers  informeren 
over alle werkzaamheden die in 
Museum Hengelo worden 
uitgevoerd, om hen vervolgens door 
te verwijzen naar de hoofdvestiging 
van het museum aan de Beekstraat. 
Want daar in het Wilmink-Van 
Benthemhuis was gekozen voor het 
onderwerp ‘ Popgeschiedenis uit de 
jaren ’60’.  De geschiedenis met 
vanzelfsprekend ruime aandacht 
voor Hengelose beatbands. Foto’s en 
presentaties gaven  een mooi beeld 
over onder meer de legendarische 
clubs ‘Easy-Beat Club’ en ‘Rootie 
Tootie’. Samen met bezoekers ging 

Museum Hengelo met hen terug in 
de tijd. Back to the sixties. 
 
Heel bijzonder was het bezoek aan 
het museum van mevr. G. (Gerda) 
Oude Engberink met het gezin van 
haar nichtje. Toch is het eigenlijk 
beter hier te schrijven dat mevr. 
Oude Engberink met het gezin van 
haar nichtje een bezoek bracht aan  

 
het Wilmink-Van Benthemhuis. Of 
nog beter is te schrijven dat zij een              
bezoek bracht aan haar vroegere 
woning. Want mevr. Oude Engberink 
was voor heel even terug in de 
patriciërswoning aan de Beekstraat 
51. De woning waarin zij in de jaren 
’50 met haar gezin had gewoond.  
Al snel tijdens de rondleiding 
kwamen bij de 85-jarige dame 
prachtige herinneringen naar boven. 
Herinneringen aan bijna elke kamer. 
Mooi was te horen dat elke kamer 
z’n eigen verhaal heeft. En al die 
verhalen met elkaar gaven een 
indrukwekkend tijdsbeeld over de 
periode waarin het gezin Oude 
Engberink in het Wilmink-Van 
Benthemhuis had gewoond.  
Aan het slot van de rondleiding 
vertelde mevr. Oude Engberink met 
enige trots dat zij ooit was 
uitgenodigd om de opening van de 
nieuwbouw van het museum te 
mogen verrichten. 
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Nieuwbouw waarin de receptie, de 
keuken, het Auditorium, de Van 
Leentzaal en kantoren zijn 
ondergebracht. 
 
Juni is in Hengelo de maand waarin  
het korenfestival ‘Amusing’ wordt 
gehouden. In 2017 met ruim 
negentig koren, die op een zaterdag 
op achttien podia zorgden voor een 
vrolijke stemming in de binnenstad. 
En evenals in voorgaande jaren was 
het Auditorium van Museum 
Hengelo gereserveerd voor het 
Nederlands Festival voor Vocale 
Ensembles. Volgens juryvoorzitter 
Vincent van Wijlhuizen was er ook 
dit jaar wederom sprake van een 
uitzonderlijk hoge kwaliteit bij alle 
deelnemers.  
En dat mag gerust een groot 
compliment voor alle a capella-
ensembles worden genoemd.  
 
Kwaliteit is zeker ook van toepassing 
op de in het museum 
georganiseerde cursus ‘Architectuur 
in Hengelo’. Een cursus die bestaat 
uit vier avonden en twee excursies. 
In 2017 alweer voor de derde keer in 
successie gehouden. En er was nog 
meer succes dat het vermelden 
waard is. Want de archeologiegroep 
van Museum Hengelo organiseerde 
voor de derde opeenvolgende keer 

een 17 
km- lange 
fietstocht 
langs de 
grens van 
Woolde.   
 

We raken maar niet uitgepraat over 
succes, alsof het voor ons de 
gewoonste zaak van de wereld is. 
Zoals de door ons georganiseerde 
stadswandeling voor ruim zeventig 
atleten uit binnen- en buitenland. 
Atleten die deelnamen aan de 

Runners Decathlon. Hen werd de 
mogelijkheid geboden om nader 
kennis te maken met de 
geschiedenis Hengelo. Een 
onverwacht groot succes.  
 
Aantrekkelijk auditorium 
 
Als wij terugkijken op het afgelopen 
jaar, is één ding wel duidelijk 
geworden. Het Auditorium van 
Museum Hengelo blijkt een prima 
locatie te zijn voor bijvoorbeeld het 
geven van cursussen. Want behalve 
U3L die de ruimte veelvuldig vraagt, 
werden ook de cursussen 
‘Architectuur in Hengelo’ met de 
docenten Evert Jan Krouwel 
(cultuurhistoricus) en Peter van 

Roosmalen (Architectuurcentrum 
Twente), ‘Twickel,  
van binnenuit’ en ‘Twents’ in het 
Auditorium gehouden. Over de 
cursus ‘Twickel, van binnenuit’ valt 
nog op te merken dat deze cursus 
gegeven werd door vier docenten 
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die vanaf 1975 nauw bij de 
ontwikkeling van het kasteel 
betrokken zijn geweest: Albert 
Schimmelpenninck (oud-
rentmeester), Aafke Brunt 
(archivaris), Jan Haverkate 
(cultuurhistoricus) en Roderik zu 
Castell-Rüdenhausen (kasteelheer).   
 
 
Media 
 
Nadat in verleden RTV Hengelo 
opnames in ons museum had 
gemaakt, werden in 2017 prachtige 
opnames door  MuseumTV gemaakt. 
Overigens zijn 
die

opnames te zien  op de door Webton 
ontwikkelde website 
(www.museumhengelo.nl), en wel 

ophttp://www.museumhengelo.n
l/ de pagina’s  MUSEUM HENGELO,  
DONATEURS,  POPMUZIEKKAMER,  
HISTORIE,  SPONSOREN,  ANBI,  WO 
II,  MARKEGRENZEN en/of  HUYS  
HENGELO. 
 
September staat bekend als de 
‘Maand van de Wederopbouw’. En 
ook in 2017 heeft Museum Hengelo  
daaraan onze medewerking 
verleend. Onder andere met een 
fototentoonstelling in de Van 
Leentzaal, een lezing in het 
Auditorium (gehouden door Hans de 
Gruil) en een wandeling langs parels 
van de wederopbouw.  
Naast de evenementen 
‘Korenfestival Amusing’ en ‘Maand 
van de Wederopbouw’ waaraan wij 
meewerken, mogen wij een derde  
toevoegen: het mode-spektakel. Een 
evenement dat in 2017 in het teken 
stond van de Hengelose ontwerper 

Dick Holthaus. Kleding voor het 
modespektakel werd door de dames 
van Textiel geselecteerd en 
beschikbaar gesteld voor de 
tentoonstelling in hotel National. 
Bovendien was er kleding te 
bewonderen in een etalage van 
modehuis Jenneboer. Aan het 
modespektakel in 2017 werd onder 
anderen deelgenomen door 

archeologie 
collega 
Ellen 
Beerens. 
Op foto’s 
van 
huisfotogra
af Bert 
Schuite 
was 
duidelijk te 

zien dat Ellen veel talent heeft om 
zich op de catwalk te kunnen 
presenteren. 
 
Dat de streektaal steeds meer 
terrein gaat winnen, werd onder 
meer duidelijk door de cursus 
‘Twents’ die door Museum Hengelo 
werd georganiseerd. “Eigenlijk moet 
het Twents terug in het hart van het 
dagelijks leven. Bij oud, maar vooral 
ook bij jong.” aldus Gerrit 
Dannenberg, Neerlandicus, lid van 
de Twentse Akademie en een van de 
docenten van de cursus, di4e de 
cursus samen met Gerrit Kraa 
(Stichting Twentaal) verzorgde..    
 
150 jaar Stork 
 

De Stichting 
Oald Hengel 
heeft een 
kalender 
uitgebracht. 
De fraaie 
kalender 
heeft als 
onderwerp 
 ‘150 jaar 
Stork’ en 

http://www.museumhengelo.nl/
http://www.museumhengelo.nl/
http://www.museumhengelo.nl/
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omvat mooi fotomateriaal uit de 
rijke geschiedenis van dit bedrijf.   
 
In 2018 zal op verschillende  
manieren aandacht aan ‘150 jaar 
Stork’ wordt besteed. Zo zal 
Museum Hengelo een 
tentoonstelling organiseren.   
 

 
 
 

 
En met deze positieve mededeling komt er een eind aan het jaaroverzicht 2017. Eind goed, 
al goed.   
 
 
Samenstelling bestuur Stichting Oald Hengel. 
 

 
 
 
Hengelo, mei 2018
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Bijlage: exploitatieoverzicht 2017 

  

MUSEUM HENGELO         

         

Balans per 31 december 2017         

         

ACTIVA     2017      2016  

         

Materiële vaste activa €  €  €  €  

Pand (oud)        58.774            59.030     

Pand (nieuwbouw)      241.011          242.061     

        299.785          301.091   

         

         

Vlottende activa         

Vorderingen op korte termijn         

Debiteuren          6.089              4.701     

Te vorderen subsidie        14.500            14.500     

Nog te ontvangen bedragen          3.969                610     

Te vorderen omzetbelasting            696              4.697     

          25.254            24.508   

         

         

Liquide middelen         

Liquide middelen        64.023            82.710     
(hierin is opgenomen een bedrag van € 
58.091          64.023            82.710   

 ter dekking van diverse voorzieningen deze         

 staan niet ter vrije beschikking)        389.062          408.309   

         

         

         

         

         

PASSIVA         

     2017      2016  

Eigen vermogen €  €  €  €  

Stichtingskapitaal       299.529          301.091     

Algemene reserve         13.886            11.502     

Resultaat           -183                822     

        313.232          313.415   

         

Voorzieningen         

Voorzieningen        58.091            77.814     

          58.091            77.814   

         

Schulden op lange termijn         

Renteloze lening Gemeente Hengelo          5.000              7.500     

Renteloze lening aanschaf 
Rekersklok          4.500         

            9.500              7.500   
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Schulden op korte termijn         

Crediteuren          6.180              8.302     

Nog te betalen bedragen          2.059              1.278     

            8.239              9.580   

         

        389.062          408.309   

         

 

 

 

 

 

MUSEUM HENGELO       

       

       

Geconsolideerd exploitatieoverzicht  2017      

       

       

 rekening  begroting  rekening  

 2017  2017  2016  

BATEN €  €  €  

       

Subsidies        15.276          14.840          17.541   

Overige opbrengsten        76.266          67.500          70.685   

        91.542          82.340          88.226   

       

       

LASTEN       

       

Personeelskosten        11.534            8.750          12.489   

Huisvestingskosten        27.261          28.905          26.579   

Algemene kosten        18.935          21.440          18.438   

Kosten activiteiten          5.156            2.350            9.412   

Kosten collectie            318            3.225            2.612   

Kosten diverse uitgaven        18.403          16.190          17.723   

Afschrijvingen          1.306            1.375            1.374   

        82.913  #        82.235  #        88.627   

       

Bedrijfsresultaat           8.629              105             -401   

       

Diverse baten en lasten          -7.922  #            750  #          1.828   

Financiële baten en lasten           -890             -300             -605   

       

Resultaat           -183  #            555  #            822   

       

 

  


