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Het museum van  
van alles en nog wat

Als bezoeker van De Museumfabriek heb je geen idee dat daar slechts het topje van de ijsberg tentoongesteld 
wordt. Hoewel het museum imposant groot is, zie je slechts ongeveer tien procent van de totale collectie.  
De rest ligt opgeslagen in de depots. Zorgvuldig gearchiveerd, mét de bijbehorende verhalen en overleveringen.  
Wachtend op het juiste moment om ze te laten zien en te laten horen. 

‘We kunnen inderdaad niet alle ruim 300.000 collectiestukken laten 
zien’, zegt Edwin Plokker, hoofd van het Twentelab. Daarom staat 
een deel in de depots. In de serie ‘Schatten uit depot’ van 1Twente 
toont Plokker elke week een ander voorwerp uit het depot. Plokker: 
‘Die items variëren van een eierverzameling van ruim 3.000 stuks 
tot de jumbo camper van Oad en van het kanon van Teuko Oemar 
tot de biggetjes van Toon Tankink. En binnenkort staat de laatste 
klepperman van Enschede op het programma. De klepperman is 
een nachtwacht die vroeger met een klepper de ronde deed en 
riep hoe laat het was. En hij fungeerde ook als brandwacht en 
dorpsomroeper. Die klepper hebben we al. Ik ben nu bezig om  
het verhaal dat daarbij hoort te achterhalen.’

Mooie verhalen
‘Eigenlijk is dit het museum van de verhalen’, vult directeur  
Arnoud Odding aan. ‘We zijn altijd bezig om verhalen te verzamelen. 
Die kunnen we niet allemaal met het publiek delen, maar we 
bewaren ze zorgvuldig. Voor als we ze ooit nodig hebben. En om 
als historische bron door te geven aan de volgende generaties. 
Sommige verhalen liggen gevoelig, want niet elke geschiedenis  
is er eentje om trots op te zijn, maar ook die horen we graag.  
Liefst uit de eerste hand. We leggen ze vast en koppelen ze  
aan onze collectiestukken, waardoor ze gaan leven.’ 

Bij een grote collectie met bijbehorende verhalen horen 
grootste plannen. In 2023 wordt het kenniscentrum met 
digitaliseringsapparatuur en een bibliotheek van 1.100 strekkende 
meter plankruimte in gebruik genomen. Verder wordt het enorme 
glazen depot ingericht als één grote, fysieke encyclopedie,  
met honderden objecten uit de collecties. Daarmee krijgen  
106 cultuurhistorische, natuurhistorische, regionale en nationale 
onderwerpen als minitentoonstelling hun eigen fysieke plek in  
De Museumfabriek. En vergeet de Wunderkammers en de 
Makerspace niet, waar families samen aan de slag gaan met wat 
ze eerder in het museum hebben gezien. Daarnaast zijn er plannen 
voor virtuele tentoonstellingen en audiotours. 

De rijkdom van de natuur
Odding: ‘Dat alles is alleen mogelijk door onze enthousiaste 
vrijwilligers. Zo’n zestig vrijwilligers werken aan de collecties,  
die zij registreren, archiveren en digitaliseren. Dat zijn specialisten 
op allerlei gebieden. Zo hebben we een mossenspecialist, een 
fossielendeskundige, astronomen, wevers en taalkundigen.  
Zij voeren zelf hun data in en dát maakt ons museum uniek.’ 

In Loods 3 van De Museumfabriek werken elke woensdag drie 
vlinderspecialisten. Zij prepareren de vlinders en determineren ze. 
Jacques Simon is één van hen. ‘Na urenlang speuren op het  
internet heb ik er vandaag weer drie een naam weten te geven’, 
zegt hij. ‘Het is een echt geduldwerkje, maar mooi om te doen.  
We prepareren de vlinders, drogen ze en plaatsen ze dan in 
kistjes met een glazen deksel. En die laten we graag aan iedereen 

Schatten achter de schermen 

‘ We koppelen verhalen aan 
museumstukken’  
Arnoud Odding
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‘Deze zomer dopen we De Museumfabriek 
om tot De Vlinderfabriek’  

Jacques Simon

Activiteiten en educatie
De TwentseWelle kwam voort uit het samengaan van een natuurhistorisch museum, een textielmuseum en een 

cultuurhistorische collectie. In 2018 werd TwentseWelle omgedoopt tot De Museumfabriek. Die naam geeft precies weer 

wat er gebeurt: er wordt kennis geproduceerd en overgedragen. Onderdeel van De Museumfabriek is het ‘Twentelab’, een 

collectie- en kenniscentrum voor musea in oostelijk Nederland. Daar vind je diverse depots, het grootste restauratieatelier 

van Oost-Nederland, een fotostudio en een fossielenwerkplaats. Samen met Rijksmuseum Twenthe werkt De Museumfabriek 

met de Academie van Verbeelding aan diverse activiteiten- en educatieprogramma’s. 

zien. Daarom dopen we deze zomer De Museumfabriek om tot 
De Vlinderfabriek. We tonen diverse levende vlinders en onze 
internationale collectie van 60.000 opgezette exemplaren.  
En robotjes demonstreren hoe rupsen zich bewegen. Alles wat  
je altijd al over vlinders hebt willen weten, zie je hier. En meer.  

Je wordt ondergedompeld in de schoonheid en rijkdom  
van de natuur en hoe die mensen inspireert om mooie,  
handige en innovatieve dingen te maken. Interessant voor  
kinderen én de ouders.’  \


