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Jaarverslag 2016 
 
Museum beter zichtbaar  
 
2016 is voor het Museum Hengelo een mooi, en soms hectisch jaar geweest, waarin we steeds 
beter zichtbaar zijn geworden, zowel binnen als buiten de stad.  Nog te weinig realiseren wij ons 
hoe uniek ons museum is. De meeste kleine musea in deze regio zijn vooral een ‘museum’. Wij zijn 
meer. We beschikken over een eigen succesvol magazine, een informatie- en 
documentatiecentrum, en organiseren naast tentoonstellingen veel bijeenkomsten. 
 

 
Groot bereik 
Soms zijn we te bescheiden in het tellen van 
onze bezoekers. Het zijn immers niet alleen de 
betalende bezoekers die genieten van ons 
museum. De vele activiteiten, exposities en 
cursussen trekken velen naar de Beekstraat.  

 
 
Maar ook via onze website 
www.musuemhengelo.nl wetenveel 
bezoekers ons te vinden. Ons magazine 
Hengelo toen & nu bereikt 1500 donateurs, en 
met een geschat gemiddelde van drie 

http://www.musuemhengelo.nl/
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meelezers komen tweemaandelijks 6000 
geïnteresseerden in aanraking met ons 
museum. Maar, de vergrijzing speelt ook ons 
parten. 
 

 
 
Activiteiten 
Ook in 2016 zijn tal van activiteiten 
georganiseerd. We noemen alle cursussen die 
in het museum werden gehouden en het grote 
aantal schoolkinderen dat op bezoek is 
geweest. In totaal werden in het Auditorium 
ruim tachtig bijeenkomsten georganiseerd, 
waaronder vijftien lezingen, historische 
filmavonden en een vier wijkbijeenkomsten. 
Opmerkelijk is de belangstelling voor de 
Speurneuzen-bijeenkomsten. Veel (oud-) 
Hengeloërs helpen ons om foto’s en films uit 
ons rijke bestand te duiden. 
 
Met zes exposities heeft het museum stevig 
aan de weg getimmerd. Tot de toppers 
hoorden zonder meer gerekend de 
tentoonstelling Naïef Realist in de Van 
Leentzaal met schilderijen van kunstschilder 
Joop Plasmeijer en Mens en Mammoet in het 
archeologiepand aan de Marktstraat. Een 
tentoonstelling met niet alleen bruikleen uit 
Twente, maar ook uit Duitsland.  
 

 
De Plasmeijer-expositie, een publiekstrekker 

In de zomer was in het museum de expositie 
100 jaar Rode Kruis Hengelo te zien. Aan de 
hand van onder meer historische foto’s, een 
historische verrijdbare brancard, 
oefenpoppen, verbindingsmaterieel, 
lesmateriaal en kleding werd een goed beeld 
van de Hengelose Rode Kruis-geschiedenis 
gegeven. Bovendien werden aan de balie twee 
boeken te koop aangeboden: 100 jaar Rode 
Kruis; door de jaren heen en Het Nederlandse 
Rode Kruis: 145 momenten in 145 jaar 
Nederlandse Rode Kruis. 
 
Twentekanalen 80 jaar 
Museum Hengelo heeft samen met 
HEIM/CREA het initiatief genomen om een 
tentoonstelling aan 80 jaar Twentekanalen te 
wijden. Aan deze tentoonstelling zijn onder 
meer bijdragen geleverd door Rijkswaterstaat, 
de Waterschappen Vechtstromen en Rijn en 
IJssel, het Havenbedrijf Twentekanalen, Combi 
Terminal Twente en de gemeenten Hengelo 
en Enschede. 
Rondom de tentoonstelling is een aantal 
lezingen over de Twentekanalen gehouden.  

Menthol 

 
 
Terugkijkend kunnen we 2016 voor Hengelo 
ook het Mentholjaar noemen. Deze 
roemruchte Hengeloër was weer helemaal 
hot, niet het minst door publicatie van het 
door Frank Krake geschreven boek over 
Joseph Sylvester, bijgenaamd Menthol. In 
betrekkelijk korte tijd ging het 10.000e 
exemplaar over de toonbank. 
 In ons museum was een (kleine) 
tentoonstelling ingericht en konden bezoekers 
door een doorlopende fotopresentatie kennis 
maken met het bijzondere leven van een wel 
zeer bijzondere man. 
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Stenen Huys Hengelo 
 

 
 
In het kader van het Project 1430 werden in 
totaal dertien voorstellen van kunstenaars uit 
Hengelo tentoongesteld, te zien in zowel 
Museum Hengelo als in Zaal Zuid kunstpodium 
van CREA. Het betrof voorstellen om 
restanten van het Huys Hengelo op creatieve 
wijze zichtbaar te maken voor het publiek. 
 

 
Maquette met Huys Hengelo 
 

Werkgroep Markegrenzen 
In 2016 heeft de werkgroep  twee 
markestenen – de loaks - teruggevonden. De 
eerste was de Hogeveldspaal aan de 
Sluitersdijk, die ‘gewoon’ op de grens lag, een 
tiental meters van waar hij vroeger stond. 
Inmiddels is de paal weer opgericht en staat er 
een informatiebord naast. 
Een tip tijdens de Expositie Beckum 750 leidde 
tot een onderzoek waarbij de Steen bij Steen-
Jan aan de Geurdsweg werd teruggevonden. 
De steen is even blootgelegd, maar zal ter 
plekke blijven liggen.  
 
Herplaatste stenen  
Op de oude gemeentegrens van Hengelo is de 
Steen bij Fotte herplaatst, naast het gebouw 

van Blom Opleidingen. De 
Heemkundevereniging Borne heeft een steen 
gevonden om te herplaatsen als Steen bij de 
bosgrond van Domein. Het informatiebord 
wordt gesponsord door Welbions.  
Op de grens van Groot en Klein Driene zijn 
twee stenen herplaatst. Aan het einde van 
Sportlaan Driene ligt nu de Steen bij Grimberg 
met een informatiebord, ook gesponsord door 
Welbions. Aan de Schoppenweg is een steen 
geplaatst, die mooi ligt, maar niet zo zichtbaar 
is. Dit is iets om volgend jaar over na te 
denken. De steen komt uit de achtertuin van 
Museum Hengelo.  
Op de grens van Woolde en Oele aan de 
IJsselstraat is de Steen op de hoek van de 
Riggelmeen herplaatst.  
 
Geplaatste informatieborden  
Behalve de bovengenoemde borden zijn op 
vier andere plaatsen informatieborden 
geplaatst. Ten eerste aan de Fabelenweg voor 
de Zandboerpaal, gesponsord door Twence, 
daarnaast bij de Steen in het Minnebroek en 
bij de Steen bij Wegter (sponsor Gemeente 
Hengelo) en tenslotte bij de Grevenpaal.  
 
Andere activiteiten  
Ons speerpunt qua activiteiten lag op de 
begeleide fietstochten. Dit jaar zijn we twee 
keer langs de grens van Woolde geweest en 
één keer langs de grens van Klein Driene. De 
fietstochten hadden 20 à 25 deelnemers en de 
vrije giften leverden bijna € 100 op. De 
loakgang (rit langs de markestenen) van de 
Steen in het Minnebroek naar de Steen bij 
Wegter was aangenaam.  
Tenslotte werden drie lezingen over 
markegrenzen verzorgd door Gerhard Post: 
één in Hengelo, één in Wiene en één in 
Enschede. Ook werd een verzoek ingediend bij 
het College van Burgemeester en Wethouders 
om alle stenen toe te voegen aan de 
Cultuurhistorische Waardenkaart, en de 
oorspronkelijke stenen bescherming te geven 
door aanwijzing tot gemeentelijk monument. 
 

Cursussen 
Van de cursussen willen we hier noemen de 
door de Germanist dr. Gerard Seyger cursus 
‘Twente in de late middeleeuwen’.  
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Evert Jan Krouwel en Peter van Roosmalen 
verzorgden tweemaal een drukbezochte 
cursus over de architectuur in  Hengelo. 

 
Herinrichting 
Het afgelopen jaar zijn ook de eerste stappen 
gezet om te komen tot een herinrichting van 
het museum. 
 
Uitvoering van een herinrichting gaat geld 
kosten. Het was dus goed nieuws dat de 
Lionsclub Hengelo de opbrengst (€ 18.485,00) 
van de traditionele Haringparty voor het 
museum bestemd heeft. Daarnaast kreeg het 
museum in januari een legaat. Ook dit geld 
heeft het bestuur voor de herinrichting 
bestemd. We verwachten in 2017 met de 
grootschalige herinrichting en vernieuwing te 
kunnen beginnen.  
 
Inmiddels is daarmee een voorzichtig begin 
gemaakt met de herinrichting. Veel 
‘tussendeuren’ staan voortaan permanent 
open of zijn verwijderd. Bovendien onderging 
de Van Leentzaal een (kleine) metamorfose. 
 

 
De Van Leent-zaal 

 
Collectie 
 
Schilder Willem Wilmink 
Dankzij goede contacten van onze conservator 
Valentijn Smit met de kunstschilder Joop 
Plasmeijer, kwam het museum in het bezit van 
vijf prachtige schilderijen, geschilderd door 
huisschilder Willem Wilmink. Willem woonde 
rond 1900 op de Thiemsbrug en maakte de 
schilderijen in zijn vrije tijd.  
 
 

Antieke kanonskogel 
Geen enkele vorm van verlegenheid toonden 
Daniël Buist en Max Oude Daalhuis toen zij in 
ons museum in het middelpunt van de 
belangstelling stonden. Drie jaar geleden 
hadden zij onder het spoorwegtalud aan de 
Deldenerstraat een (kanons)kogel gevonden. 
Nadat bleek dat de kogel afkomstig was uit de 
Tachtigjarige oorlog, en daarmee een directe 
relatie met Huys Hengelo zou hebben, besloot 
Daniël over dat onderwerp een spreekbeurt in 
zijn klas te houden. Diezelfde spreekbeurt 
heeft hij in ons museum gehouden. De kogel 
heeft inmiddels een vaste plek gekregen in het 
pand van Archeologie aan de Marktstraat. 
 

 
Daniël met zijn kogel 
 

Basisschool-projecten 
Maart stond in het teken van het ‘ICC project 
2016’. Het is een project voor ruim 
vierhonderdvijftig leerlingen uit de groepen 5 
en 6. Het onderwerp dit jaar was ‘Architectuur 
in eigen omgeving’.  
Voorafgaand aan het bezoek aan ons museum 
hadden leerlingen op school een introductie 
over het onderwerp gevolgd. De daarop 
volgende les was een bezoek aan en een 
rondleiding door het museum. Afgesloten 
werd met een korte wandeling langs 
historische panden en de beklimming van de 
stadhuistoren.  
 

150 jaar Stork 
Begin 2016 is begonnen met de voorbereiding 
van het project 150 jaar Stork, een project dat 
in 2018 wordt uitgevoerd. In dat jaar bestaat 
de Machinefabriek Stork 150 jaar. 
 
Burgemeester Sander Schelberg benadrukte in 
een startbijeenkomst het grote belang van 
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Stork voor Hengelo en Twente. Hij 
introduceerde een nieuw begrip: ‘Stork City’. 
“De ontwikkeling van Hengelo van dorp naar 
stad is mede gerealiseerd op de schouders van 
Stork,” aldus de burgemeester.  
 

 
De beginjaren van de Machinefabriek 
 
 

Popmuziekkamer 
Sinds afgelopen jaar heeft het museum een 
Popmuziekkamer die aandacht besteedt aan 
de jeugdcultuur in de jaren zestig en zeventig. 
Wethouder Carlo Bruggink verrichtte de 
officiële opening op 4 november 2016. Daarbij 
vervulde hij zijn jeugddroom door nog even op 
de Puch-bromfiets te gaan zitten. De 
popmuziek werd belicht door Pel Kotkamp, de 
drijvende kracht achter het Poparchief 
Hengelo.  Oud-FAGHM gitarist Adri Banis gaf 
zijn Hofner in bruikleen aan het museum.  
 

 
Wethouder Bruggink op de Puch 

 

Vrijwilligers 
Dankzij onze ruim honderd vrijwilligers weten 
we het museum draaiende te houden. 
Enerzijds een kracht, maar het maakt ons ook 
kwetsbaar. Het bestuur pleit er dan ook voor 
om op enkele cruciale posities betaalde – 

parttime - krachten in te gaan zetten. Dat 
geldt met name voor de dagelijkse leiding en 
voor de functie van conservator. Dat laat 
onverlet, dat het bestuur grote waardering 
heeft voor de inzet van al onze vrijwilligers. 
Traditiegetrouw geven we daar in december 
uiting aan in onze eindejaarsbijeenkomst. 
 
Om het aspect van de professionalisering van 
ons museum  te kunnen realiseren moeten de 
inkomsten omhoog. Deels via aansprekende 
activiteiten en een aantrekkelijke inrichting, 
deels ook door een verhoging van de 
gemeentelijke subsidie. Het bestuur gaat zich 
daarvoor inzetten.  
 

Financiële situatie 
Het bestuur is alert op onze financiën. De 
toename in activiteiten heeft een licht positief 
effect op onze exploitatie, maar de vaste 
lasten blijven hoog. Vooral de huisvestings- en 
onderhoudslasten drukken zwaar. Het 
bedrijfsresultaat van het museum is dan ook 
negatief. Dankzij bijzondere baten, zoals giften 
en legaten bleef de liquiditeit toch op peil. 
Versterking van onze financiële positie blijft 
dan ook noodzakelijk. 
 

 

 

 

 

Inkomsten 2016 : € 
89.400 

Subsidies 

Donaties 

Uitgaven 2016 : € 
88.600 

Pers.kosten 
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Ter vergelijk de situatie van 2015: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hoewel de resultaten zich in positieve zin 
ontwikkelen, zal er ook in 2017 en de 
navolgende jaren moeten worden gewerkt aan 
verdere versterking van de omzet. De positieve 
bíjdrage van de nieuwe activiteiten in 2016 
geven hiervoor een eerste aanzet.  
 
Om die reden dan ook de volgende suggestie: 
Het bestuur heeft stappen gezet om via 
nieuwe actíviteiten etc. nieuwe verdien-
modellen in te gaan voeren. 
Het is te overwegen, zeker bij de invoering van 
dit beleid, een aparte registratie bij te houden 
van Kosten/baten per verdienmodel. Zo kan er 
ook tijdig worden bijgestuurd. lmmers: er is te 
weinig spek op de botten aanwezig om ruimte 
te laten voor financiële experimenten.” 
 
De kascommissie 

 
 

 
 
Hengelo, april 2017 
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BIJLAGE 
 

 
 
 
 


