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1. Inleiding 
 

1.1 Motivatie 
Het bestuur van de Stichting Museum Enschedé heeft besloten een beleidsplan 
2014-2018 voor het museum op te stellen. Zowel interne als externe factoren 
maken heldere keuzes noodzakelijk om bij te dragen aan de continuïteit en een 
voorspoedige toekomst van het museum: 
 

- De voorgenomen verhuizing van het museum naar het Noord-Hollands 
Archief in 2014-2015 en de overgang in beheer en toegankelijkheid. Naar 
verwachting zal het beleidsplan na het omvangrijke project van de 
verhuizing nog verder worden geconcretiseerd, met name op het punt van 
presentatie aan het publiek. 

- De Raad voor Cultuur heeft in 2006 aan de minister van OC&W 
geadviseerd om (delen van) de collectie op de lijst Wet Behoud 
Cultuurbezit (WBC) te plaatsen. Plaatsing op deze lijst onderstreept de 
betekenis van de collectie van Museum Enschedé voor het Nederlands 
cultureel erfgoed. Hoewel plaatsing op de lijst om praktische redenen niet 
is doorgevoerd (de omvang van de collectie maakt de benodigde 
gedetailleerde beschrijving de facto onmogelijk), is het advies van de Raad  
een steun in de rug nu door omstandigheden de band tussen bedrijf en 
museum minder nauw  wordt. De collectie van het museum is enorm en de 
formatie en de financiën zijn beperkt. Keuzes zijn noodzakelijk om de 
missie van het museum desondanks zo goed mogelijk uit te voeren. 

 
1.2 Missie 
Het bestuur heeft de missie van het museum als volgt vastgesteld: 
 

Museum Enschedé verspreidt kennis over de ontwikkeling van het 
drukkerijbedrijf en de drukgeschiedenis in Nederland en Europa. Daarmee levert 
het museum een bijdrage aan de sociaaleconomische geschiedenis van ons land. 
Als bedrijfsmuseum beheert Museum Enschedé een unieke, volledige en nog 
steeds groeiende collectie op het gebied van de drukkerijgeschiedenis. De 
producten, de bedrijfsvoering en de familiegeschiedenis van de firma 
Koninklijke Joh. Enschedé (1703–heden) staan hierbij centraal. 
Het museum tracht zijn doel te bereiken door middel van het toegankelijk 
maken van de collecties voor een breed publiek. Gezien de aard van het bedrijf 
en de situering van het museum worden de collecties toegankelijk gemaakt via 
rondleidingen op aanvraag, via de website, publicaties, tijdelijke 
tentoonstellingen, bruiklenen, enzovoorts. 
Voorts ondersteunt het Museum Enschedé het bedrijf door het beheren van het 
bedrijfsarchief en het ontvangen van klanten. 
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1.3 ICOM Definitie 
Deze missie sluit aan bij de in 1974 door de ICOM (International Council of 
Museums)  vastgestelde  definitie  van  een  museum:  ‘Een  museum  is  een  
permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, niet 
gericht op het maken van winst, die de getuigenissen van de mens en zijn 
omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, 
behoudt  en  presenteert  voor  doeleinden  van  studie,  educatie  en  genoegen’. 
Museum Enschedé voldoet aan vrijwel alle e eisen voor opname in het Nederlands 
Museumregister: 
 

- het bezitten van een institutionele basis 
- het bezitten van een stabiele financiële basis 
- het beschikken over een op schrift gesteld beleidsplan 
- het beschikken over een collectie 
- het beschikken over een collectieregistratie 
- het zorg dragen voor het behoud van de collectie 
- het (laten) doen van onderzoek naar de collectie 
- het beschikken over gekwalificeerde medewerkers 
-  het beschikken over basisvoorzieningen voor het publiek. Hieraan voldoet 

het museum na de verhuizing van de collecties naar het Noord-Hollands 
Archief te Haarlem. 

 
1.4 Analyse sterke en zwakke punten 
Museum Enschedé heeft voor Nederland unieke en inmiddels goed ontsloten 
collecties. Op basis van die collecties zijn fascinerende verhalen te vertellen over 
veiligheidsdrukwerk, over de ontwikkeling van de grafische industrie en over het 
wel en wee van een bedrijf en het personeel gedurende meer dan drie eeuwen. 
Sterk is ook de aanwezige expertise in de persoon van de conservator. 
Wat nog ontbreekt is de toegankelijkheid tot en de algemene bekendheid van de 
verzameling, die ook volgens de Raad voor Cultuur van grote betekenis is voor 
het Nederlands cultureel erfgoed. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden 
in museale collecties en bibliotheek- en archiefcollecties. Er is één conservator in 
dienst van het museum. 
 
1.5 Doelstelling beleidsplan 
De doelstelling van het beleidsplan is de komende vier jaar stappen te zetten om 
de zwakke punten wezenlijk en structureel te verbeteren. Uiteraard is de 
doelstelling afgeleid van de missie.  
Om de missie goed te kunnen uitvoeren is het allereerst noodzakelijk veel meer 
bekendheid te genereren bij het algemene publiek, scholieren, wetenschappers en 
hobbyisten over de prachtige collecties en de daarmee verbonden spannende 
verhalen die in de kelder liggen opgeslagen. In hoofdstuk 3: Publiek, is meer te 
lezen over hoe het bestuur dit publiek denkt te bereiken.  
Voorts dient de plaatsing van de collectie op de lijst Wet Behoud Cultuurbezit 
(WBC) serieus te worden overwogen. Daartoe zou een nieuw hoofdstuk aan het 
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collectieplan moeten worden toegevoegd, waarin is aangegeven welke delen wel 
en welke delen geen deel uitmaken van plaatsing op de lijst.  
Bovendien is het vanwege de aanwezigheid van doubletten en nader vast te stellen 
minder relevant materiaal nodig een hoofdstuk aan het collectieplan toe te voegen 
inzake de mogelijkheden tot ontzamelen.  
Komende jaren zal de aandacht uitgaan naar het verder onder de aandacht van het 
(Haarlemse) publiek brengen van de collecties. Daartoe zal de conservator in 
samenwerking met de expertise bij het Noord-Hollands Archief: 
 

- contactenleggen en onderhouden met potentiële partners om 
tentoonstellingen op te zetten  

- daartoe projectplannen, inclusief begrotingen, opstellen  
- meewerken aan het uitvoeren van de plannen 

 
Bovendien is een activiteitenbudget nodig om als museum zelf ook bij te dragen 
aan de voor te stellen plannen. Hiervoor zullen fondsen worden aangeschreven en 
samenwerkingsverbanden met museale partners worden gezocht.  
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2. Collecties 
 

In 2005 is het collectieplan van het museum vastgesteld. Dit hoofdstuk bevat een 
samenvatting van het collectieplan met aan het einde, onder punt 2.8, een 
opsomming van in deze planperiode te ondernemen activiteiten. 
 
2.1 Collectiehistorie 
Aan  het  einde  van  de  negentiende  eeuw  bestond  een  ‘museumkamer’  in  het  
bedrijf, toen nog gevestigd in het centrum van Haarlem, waarin men gasten van 
het bedrijf ontving. Formeel bestaat het museum sinds 7 oktober 1904, toen een 
speciale stichting werd opgericht, de Stichting Enschedé-Museum. In 1913 werd 
het museum opengesteld voor belangstellenden, die op aanvraag op 
woensdagmiddagen de collecties onder begeleiding konden bezichtigen. Een deel 
van het bezit van het museum werd vastgelegd in de in 1916 verschenen 
Catalogus van de Typografische Verzameling. Over het functioneren van het 
museum in de periode van 1904 tot de ontbinding van de eerste museale stichting 
in 1935 is weinig bekend. In 1946 werd opnieuw een stichting in het leven 
geroepen. Het bedrijf verhuisde vanaf 1965 in fasen naar de rand van Haarlem. 
Rond 1990 was het museum aan de beurt. De nieuwe huisvesting van het museum 
bevindt zich in de kelders van het drukkerijbedrijf.  
In 1996 werd door het bestuur van de Stichting Museum Enschedé in 
samenwerking met het bedrijf een project opgezet om het gehele bezit te 
ontsluiten en passief te conserveren. Na vijf jaar waren de belangrijkste 
kerncollecties beschreven. De resultaten van het project zijn vastgelegd in een 
verslag. 
In 2014-2015 verhuizen de collecties naar het Noord-Hollands Archief, waar 
continuïteit in het beheer gewaarborgd is en daarmee het behoud en de 
toegankelijkheid van de collecties. 
 
2.2 Herkomst en eigendom 
De collectie is gevormd door de eeuwenlange activiteiten van het bedrijf Joh. 
Enschedé en de nauw met het bedrijf verbonden familie. De collectie is vrijwel 
geheel eigendom van de Stichting Museum Enschedé. Dit is vastgelegd in een 
convenant tussen de directie van het bedrijf en het bestuur van de 
museumstichting. Een deel van de bankbiljettencollectie is in bruikleen van De 
Nederlandsche Bank en bevindt zich in verzegelde kasten. Van dit deel bestaat 
een overzichtslijst. Deze collectie wordt bij overgang naar het NHA geretourneerd 
aan DNB. 
 
2.3 Cultuurhistorische waarde 
Zowel het bedrijf als de familie staan erom bekend dat zij moeilijk dingen kunnen 
weggooien. Om deze reden is de collectie uitgegroeid tot een ensemble van 
(inter)nationale betekenis. Daarop wijst ook het advies van de Raad voor Cultuur 
aan de Minister van OC&W om (delen van) de collectie op de lijst behorend bij 
de Wet Behoud Cultuurbezit (WBC) te plaatsen.  
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Als bedrijfsmuseum bezit het Museum Enschedé een overstelpende hoeveelheid 
archiefmateriaal, waardoor de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf, de relatie 
met zijn personeel en met zijn klanten op de voet te volgen is. Voor Nederland is 
de omvang en de volledigheid van het bedrijfsarchief uniek te noemen. 
Als grafisch museum bezit het Museum Enschedé zeer omvangrijke collecties 
grafische producten; in vergelijking met de andere grafische musea is het zwak 
wat betreft algemene grafische apparatuur zoals persen en dergelijke. Anderzijds 
bezit het een collectie kleinere apparatuur en gereedschappen die in andere 
grafische musea juist niet aangetroffen worden.  
Als familiearchief heeft het museum een zeer belangrijke collectie die samenhangt 
met de familie Enschedé. In het eeuwenoude familiebedrijf zijn privé- en 
bedrijfszaken niet gemakkelijk te scheiden geweest. 
Bepaalde delen van de museumverzameling behoren internationaal aan de top, 
andere delen zijn van nationale betekenis.  
 
2.4 De kerncollecties 
2.4.1 Bedrijfsarchief 
Het bedrijfsarchief valt, historisch gezien, uiteen in twee gedeelten. Allereerst is 
er  het  ‘oude’  deel,  de  vroege  historische  bedrijfsadministratie.  Dit  onderdeel van 
het  archief  omvat  de  periode  1732  (eerste  ‘Winkelboek’)  tot  ca.  1940.  Alle  ruim  
2400 boeken en cahiers uit dit deel van het archief hebben een inventarisnummer 
en een vast plaatsnummer in de verrijdbare stellingen. Daarnaast zijn bestaande 
mappen, enveloppen,  dozen  en  kistjes  ‘dossier-gewijs’  ontsloten,  resulterend  in  
een kleine 14.500 beschrijvingen. Het ontsloten gedeelte van het bedrijfsarchief is 
opgeborgen in zuurvrije omslagen, deze op hun beurt in zuurvrije dozen.  
 
2.4.2 Bankbiljetten 
Deze collectie omvat zowel de bankbiljetten zelf als een groot aantal ontwerpen, 
proefdrukken en schaaldrukken. De gehele collectie is ontsloten en verpakt in 
museaal verantwoorde omslagen en dozen. Het aantal bankbiljetten bedraagt ruim 
59.000,  het  aantal  ‘voorwerpen’  in  deze  collectie  ruim  7.300 stuks. Daaronder 
bevindt zich origineel werk van kunstenaars als Lion Cachet en M.C. Escher. Het 
geheel is opgeborgen in 74 op maat gemaakte dozen; het aantal beschrijvingen is 
6.280. 
 
2.4.3 Postzegels 
De  collectie  ‘postzegels’  is  eveneens  opnieuw  verpakt  en  ondergebracht  in  122  
nieuwe, voor deze collectie op maat vervaardigde dozen. De totale omvang van de 
collectie bedraagt 3.266.000 zegels en 8.800  ‘voorwerpen’:  ontwerpen,  foto’s,  
albums, etc. De gehele collectie is ontsloten in 10.300 beschrijvingen. 
 
2.4.4 Stempels en matrijzen 
Deze collectie omvat het vroegere bezit van de lettergieterij van Joh. Enschedé en 
Zonen (actief als lettergieterij van 1743-1991). De collectie omvat een kleine 
4.000 houten laatjes, waarin zich  zo’n  6.500  verschillende  lettertypen  bevinden,  
met een totaal aantal van 354.000 matrijzen. 
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De 46.000 stempels zijn uitstekend verzorgd en zitten goed in het vet. Bij de 
matrijzen zijn problemen gesignaleerd met oxidatie (met name bij galvanische 
matrijzen) en stof. Tenslotte zijn er nog 50 kisten met reservematrijzen en 
stelmateriaal. De gehele collectie is toegankelijk middels 6.500 beschrijvingen. 
 
2.4.5 Oprechte Haarlemsche Courant 
De in banden gezette collectie couranten, lopend van 1656 tot 1996, zijn op 
volgorde gebracht en middels een plaatsingslijst ontsloten. Het aantal banden 
bedraagt 957, de losse nummers belopen een aantal van 1.125. Het aantal 
beschrijvingen in dit bestand is 2.130. Van de banden zijn ca. 150 stuks (periode 
1660-1820) in slechte tot zeer slechte staat. 
 
2.4.6 Aandelen, obligaties en overig waardedrukwerk 
Zij  bestaat  uit  zo’n  60  kisten,  een  grote  hoeveelheid  los  materiaal  en  100  meter  
grote, rechtopstaande dienstenveloppen met daarin proeven, bewijsexemplaren, 
correspondentie, afleveringslijsten, etc. Per kist, zo is gebleken, worden ongeveer 
140 beschrijvingen gemaakt. De ontsluiting van deze collectie wordt momenteel 
ter hand genomen. De inmiddels 4900 beschrijvingen omvatten een totaal van 
13.500 objecten. Naar schatting gaat het hier om een van de grotere kerncollecties, 
met aantallen boven de 50.000 stuks. 
 
2.4.7 Letterproeven 
Het museum bezit ca. 90 letterproeven waarvan alleen het exemplaar in Museum 
Enschedé bekend is. Dit zijn allemaal vroege proeven van Nederlandse, Franse en 
Duitse lettergieterijen, voornamelijk uit de 17e en de 18e eeuw. Na ontsluiting 
blijkt dat het aantal letterproeven 6.730 stuks bedraagt; het aantal beschrijvingen 
1.920. De omvang bedraagt ca. 15 meter. 
 
2.4.8 Drukvormen 
Het historische materiaal bestaat uit de vignetten en houten letters zoals 
beschreven  en  grotendeels  ook  afgebeeld  in  Charles  Enschedé’s  Typefoundries of 
the Netherlands.  Ze  bevinden  zich  in  15  laden.  De  ‘modellencollectie  vignetten’  
zijn de drukvormen van de vignetten die tot ca. 1950 door de lettergieterij 
geleverd konden worden aan de klant. Deze vignetten zijn opgenomen in de 
vignettenproeven van 1894 en van 1907. Het totaal aantal beschrijvingen bedraagt 
ruim 9.300 stuks. De drukvormen van 4.900 vignetten bevinden zich in 34 laden. 
Daarnaast zijn er vele drukvormen van vignetten die bij het samenstellen van de 
genoemde twee proeven buiten gebruik werden gesteld. Deze zijn ondergebracht 
in ruim 100 overige laden, terwijl er ook op de gang tegenover de ingang van het 
museum nog een kast met 56 laden vol van het meest uiteenlopende typografische 
materiaal staat. Het totaal aantal drukvormen voor vignetten zou daarmee op 
kunnen lopen tot ruim 70.000 stuks. 
Het  ‘à-1’materiaal  van  de  bankbiljetten  en,  in  een  paar gevallen, ook van 
postzegels – de originele gravures, het zetsel van de strafwetten etc., kortom, het 
‘aanmaakmateriaal’  – is uitgezocht en ondergebracht in 88 grote, nieuwe laden. 
Van deze collectie zijn summiere werklijsten gemaakt. 
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Koperplaten met de gravures van boekillustraties vormen tezamen een relatief 
kleine collectie. Als bijzonderheid kan genoemd worden de 130 koperplaatjes 
voor  Flavius  Josephus’  Geschiedenis van de Joden met illustraties van Jan en 
Caspar Luyken. Daarnaast zijn er enkele tientallen stereotypieplaten voor bijbels, 
waaronder de vroegste proeven van stereotypie van ds. Muller uit Leiden. 
De  hoeveelheid  overig  typografisch  materiaal  valt  niet  te  becijferen:  22  ‘bokken’  à  
20 letterkasten met loden letter, staand zetsel van de Typefoundries in 100 laden, 
houten letters, ruim 400 kisten van 40 kilo elk (= 16 ton lood!) met oude 
magazijnvoorraden van de lettergieterij, het is niet in getallen aan te geven. 
 
2.4.9 Drukkerijarchief 
In 2000 werd in een van de kelders van het bedrijfscomplex een tot dan toe 
onbekende  deelcollectie  aangetroffen:  de  plakboeken  van  de  ‘Particuliere  
Drukkerij’,  dat  wil  zeggen:  het  ‘gewone’,  niet-geldswaardige drukwerk. Een groot 
deel  van  deze  collectie  bestaat  uit  zogenoemd  ‘efemeer’  drukwerk.  De  collectie  
bestaat uit 92 grote mappen, waarin – tussen 1933 en 1955 – van dag tot dag van 
alles wat gedrukt werd één exemplaar werd ingeplakt. Op deze afdruk werden de 
datum, het ordernummer en de oplage genoteerd. 
Incidenteel zijn dergelijke plakboeken ook van andere drukkerijen bewaard 
gebleven. Het betreft dan altijd één of slechts enkele exemplaren. Een collectie 
van deze omvang is elders niet bekend. Inmiddels zijn in dit bestand, met een 
berekende  uiteindelijke  omvang  van  zo’n  43.000  objecten,  39.000 objecten 
ingevoerd in 24.200 beschrijvingen.  
 
2.4.10 Foto’s,  prenten  en  tekeningen 
De  overal  opduikende  foto’s  in  het  museum  zijn  bij  elkaar  gezocht  en  op  
onderwerp bij elkaar gebracht en in speciale fotohoezen verpakt. Op basis van een 
steekproef is het aantal op ongeveer 12.000 te stellen. Enkele luxe albums tonen 
het gehele personeelsbestand in 1879 en in 1921. Het grootste gedeelte van de 
foto’s  stamt  uit  ca.  1930  en  daarna,  de  19e eeuw  is  met  ca.  500  foto’s  
vertegenwoordigd.  Een  bijzonderheid  bij  deze  vroege  foto’s vormt een groep van 
81 Daguerreotypieën, waarvan er één gebleken is de oudst bewaarde in Nederland 
te zijn (vervaardigd te Parijs in september 1839) en 17 andere mogelijk eveneens 
tot de aller-vroegste,  gedocumenteerde  foto’s  in  Nederland  behoren.   
De collectie prenten en tekeningen is opgeborgen in 20 grote dozen en 15 grote 
portefeuilles. Deels bestaat deze collectie uit reproductiegrafiek; deels uit prenten 
die door Enschedé gedrukt zijn. Meer uitgesproken is de collectie Haarlem-
prenten en de verzameling die betrekking heeft op Laurens Janszoon Coster, de 
vermeende uitvinder van de boekdrukkunst. Verdere bijzonderheden zijn o.a. 
negen prenten van Rembrandt en een tiental drukken van Escher.  
 
2.4.11 Machines en gereedschappen 
Het museum beschikt niet over een grote hoeveelheid apparatuur zoals persen e.d. 
Daarentegen is de hoeveelheid klein gereedschap, met name afkomstig van de 
lettergieterij, van behoorlijke omvang: enkele duizenden. Met het uitzoeken en 
ordenen van deze deelcollectie is nog geen begin gemaakt. Alleen de verzameling 
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van 121 handgietvormen is door een vrijwilliger schoongemaakt. Daarna zullen 
deze  zogenoemde  ‘gietflessen’  worden  opgemeten  en  zal  geprobeerd  worden  de  
afkomst van een aantal van deze gieterijgereedschappen te achterhalen met behulp 
van het bedrijfsarchief. 
 
2.4.12 Familiearchief 
Het  dagelijks  leven  van  de  Enschedé’s was onlosmakelijk verbonden met het 
bedrijf. Uiteraard bevinden zich in het familiearchief brieven en andere 
bescheiden die van strikt persoonlijke aard zijn. Anderzijds is de geschiedenis van 
familie en van bedrijf zo verweven, dat loskoppeling van het familiearchief en het 
museum dringend af te raden is. Inmiddels is dit archief grotendeels ontsloten. 
Enkele stukken zijn teruggeplaatst in het bedrijfsarchief. Het aantal beschrijvingen 
bedraagt ruim 2.700. Een  tweede  deel  van  het  familiearchief,  van  ‘de  andere  tak’  
berust bij een lid van de familie te Den Haag. Dit is op dezelfde wijze ontsloten, 
maar maakt (nog) geen deel uit van de collectie van het museum. 
 
2.4.13 Overige collecties: Bibliotheek  
De bibliotheek valt onder te verdelen in verschillende deelcollecties: bijbels, 
letterproeven,  boeken  door  de  firma  gedrukt  of  uitgegeven  (het  ‘fonds’),  boeken  
die om typografische redenen verzameld zijn, bibliofiele uitgaven en 
vakliteratuur.  
De ca. 850 bijbels zijn in afzonderlijke kasten bij elkaar gezet en nemen  daar  zo’n.  
50 meter plankruimte in beslag. In de bijbelcollectie zijn tevens opgenomen de 
psalm- en  gezangboeken,  en  een  enkel  ‘Book  of  hours’.  Van  de  850  aanwezige  
bijbels zijn er ca. 400 door Joh. Enschedé gedrukt.  
De boeken die door Joh. Enschedé en Zonen gedrukt of uitgegeven zijn, staan op 
jaar van uitgave bij elkaar. Ze beslaan ca. 50 meter. Een nadere verfijning zou hier 
nog plaats kunnen vinden. Datzelfde geldt voor de bibliofiele uitgaven (ca. 10 
meter), die nog weer eens apart van de overige door Enschedé gedrukte boeken 
gezet zijn. Boeken die om typografische redenen door de firma of door de 
firmanten bijeen zijn gebracht – Elzevieruitgaven,  de  ‘Atlas  van  Blaeu’,  vroege  
drukken met bijzondere lettertypen – zijn nog niet nader uitgezocht.  
 
2.5 Collectieregistratie, documentatie en onderzoek 
Per kerncollectie is de stand van zaken ten aanzien van de registratie reeds 
vermeld in de hierboven opgenomen samenvatting van het collectieplan (2.4.1 tot 
2.4.13).. Bijzonder is dat de documentatie vaak ook weer onderdeel uitmaakt van 
de collectie. Onderzoek aan de verzamelingen vindt slechts plaats, wanneer er 
behoefte is aan meer informatie in verband met de registratie of voor extern 
onderzoek.  
 
2.6 Behoud en beheer 
 De belangrijkste collecties zijn inmiddels ontsloten, waardoor onderzoekers in 
korte tijd de gewenste informatie kunnen achterhalen. Het ontsloten papieren 
materiaal wordt zoveel mogelijk opgeborgen in zuurvrije omslagen in zuurvrije 
dozen. Daarbij worden verschillende typen en formaten gebruikt.  



 - 10 - 

2.7 Collectievorming: verzamelen en ontzamelen 
Museum Enschedé beschikt niet over fondsen om aankopen te doen. Het museum 
ontvangt van tijd tot tijd aanvullingen op zijn collecties vanuit het bedrijf of van 
oud-werknemers. Uitgangspunt bij het al dan niet aannemen van materiaal vanuit 
het  bedrijf  zijn  de  in  de  positiebepaling  geformuleerde  ‘identiteiten’  van  het  
museum, namelijk als bedrijfsmuseum, als grafisch museum en als beheerder van 
een familiearchief. Ontzameld is er tot op heden niet.  
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3. Publiek 
 

3.1 Samenstelling en omvang van het publiek 
Tot de verhuizing naar het Noord-Hollands Archief zijn de meeste bezoekers 
relaties van het bedrijf Koninklijke Joh. Enschedé en onderzoekers.. Het publiek 
is onder te verdelen in de volgende drie doelgroepen: het algemeen 
geïnteresseerde publiek, wetenschappers, en gasten van het bedrijf. Aanvragen 
voor rondleidingen door groepen kunnen vaak niet gehonoreerd worden in 
verband met de beperkte personele capaciteit.  
 
3.2 Publieksactiviteiten 
Publicaties over en van het museum verschijnen geregeld, meestal in meer 
specialistische boeken of tijdschriften. Het museum heeft intensief bijgedragen 
aan de grote jubileumpublicatie die verscheen bij het 300-jarig jubileum in 2003.  
Sinds 2005 heeft het museum een inmiddels verouderde website: 
www.museumenschede.nl. Een nieuwe website vormt een van de wensen voor de 
komende periode. 
Onderzoekers zijn welkom in het museum en verrichten er specialistische 
research.  
Op dit  moment  zijn  er  geen  educatieve  programma’s  beschikbaar. 
 
3.3 Vaste presentatie 
Er is tot de verhuizinggeen publiek toegankelijke ruimte waarin vaste presentaties 
over de collectie kunnen worden gehouden. Naast de wens om met partners 
tentoonstellingen te realiseren, zoekt het museum de komende jaren 
mogelijkheden om in Haarlem een permanente tentoonstelling over de 
geschiedenis van de drukkunst te realiseren, in samenwerking met partners.  

 
3.4 Het publiek: toekomstige situatie 
Het museum moet de komende jaren een maatschappelijke functie krijgen, voor 
Haarlemmers, een breed publiek en onderzoekers. De collecties hebben veel 
boeiende verhalen te vertellen over vele aspecten van de Nederlandse 
geschiedenis en cultuur en specifieke het Haarlemse aandeel daarin.  
Een belangrijke doelstelling daarbij is het vergroten van de naamsbekendheid van 
de instelling bij het algemeen publiek om te zorgen voor een groter 
maatschappelijk draagvlak. 
 
De voorgenomen scheiding tussen het fysieke beheer, de ontsluiting en 
beschikbaarstelling in het Noord-Hollands Archief en een representatieve 
presentatie in de bedrijfspanden van de Koninklijke Joh. Enschedé in de 
Waarderpolder, liefst in combinatie met een meer permanente presentatie van de 
grafische geschiedenis zou een ideale combinatie zijn voor de verschillende 
partners én publieksgroepen van het museum. 
 
 
 

http://www.museumenschede.nl/
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3.5 Tijdelijke tentoonstellingen 
Tijdelijke tentoonstellingen bij derden in Haarlem of daarbuiten helpen om de 
unieke collecties zichtbaar bij het publiek te maken. Op deze manier kan het 
museum zijn missie beter uitvoeren. Naar verwachting zal belangstelling bestaan 
voor deelaspecten van de verzameling, zoals fotografie, vormgeving, 
veiligheidsdrukwerk, sociaaleconomische geschiedenis, enz. Op basis van deze 
deelaspecten  kan  het  museum  telkens  andere  ‘gezichten’  aan  het  publiek  tonen.   
Voorbeelden van aansprekende samenwerkingen rond tentoonstellingen zijn 
geweest ‘Onvervalst! 3 Eeuwen drukkerij Joh. Enschedéde’,  de 
jubileumtentoonstelling in 2003 in Teylers Museum en de tentoonstelling ‘In het 
volle zonlicht’,  met de daguerreotypiecollectie van het museum in 2009 in het 
fotomuseum  ‘Huis  Marseille’  te  Amsterdam. Ook de tentoonstelling ‘Stempel in 
de  Stad’  deels in het Noord-Hollands Archief en deels in de Hoofdwacht op de 
Grote Markt te Haarlem, ter gelegenheid van het 310-jarig jubileum van het 
bedrijf in 2013, werd zeer druk bezocht. 
 
Bij elk project buiten de deur zal een permanente neerslag in de vorm van een 
publicatie en/of een bijdrage aan de website een voorwaarde moeten zijn om de 
zichtbaarheid van de collectie in de herinnering te houden.  
Op een virtuele manier kunnen de collecties wél toegankelijk gemaakt worden.  
Digitalisering van aansprekende onderdelen van de collectie heeft prioriteit om zo 
een breed publiek ermee kennis te laten maken. Een begin is gemaakt met de 
digitale ontsluiting van de collecties letterproeven, in samenwerking met de 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. 
 
3.6 Concrete doelstellingen 
Het bestuur wil komende periode: 
 

- een daadwerkelijke aanzet geven aan een onderzoekscentrum en zo 
mogelijk ook een presentatiecentrum waarin kennis en ervaring op 
volgende generaties overgebracht kunnen worden over: 

- de grafische geschiedenis (omvat de geschiedenis van het drukkerijbedrijf) 
- geschiedenis van de vormgeving 
- sociaal economische geschiedenis (inclusief de geschiedenis van een 

familiebedrijf) 
- regionale geschiedenis 
 

Om de collectie zichtbaar voor een Haarlems en ook breed publiek aan te bieden 
zullen: 
 

- delen van de collecties bankbiljetten, postzegels en efemeer drukwerk 
online op een spannende manier, digitaal en tweetalig zijn ontsloten.  

- systematisch de komende jaren  nieuwe delen van de collectie 
professioneel toegankelijk worden gemaakt. 

- tentoonstellingen uit de collectie van het museumelke drie jaar op locatie 
plaatsvinden. De locatie biedt een meerwaarde. Dat wil zeggen dat de 
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tentoonstellingsactiviteiten geconcentreerd worden op een hoogwaardige 
manier die het museum zoveel mogelijk ten goede komt.  

- in de ontvangstruimte van het bedrijf wordt doorgegaan met het 
produceren van twee keer per jaar wisselende presentaties, die met name 
voor de buitenlandse relaties interessant zijn. 
 

De conservator richt zich na de verhuizing op: 
 

- de coördinatie van het toegankelijk maken en het toegankelijk maken zelf 
van de collecties 

- het leggen van contacten met potentiële partners (samenwerking, fondsen, 
etc.) 

- het schrijven van projectplannen, inclusief begrotingen  
- het aansturen van en meewerken aan het uitvoeren van de plannen 
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4. Bedrijfsvoering 
 

4.1 Huisvesting en veiligheid 
Het museum zal vanaf 2014/2015 gehuisvest zijn in het Noord-Hollands Archief. 
Het Noord-Hollands Archief is het historisch informatiecentrum voor de provincie 
Noord-Holland, de provinciehoofdstad Haarlem en de gemeenten Aalsmeer, 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort.  
 
4.2 Personeel 
Het personeel bestaat momenteel uit één fulltime conservator.  Wat 
arbeidsvoorwaarden betreft volgt deze medewerker de CAO van de Vereniging 
Verzelfstandigde Rijksmusea (VRM). De medewerker is opgenomen in het 
pensioenfonds van Fortis ASR . De salarisadministratie wordt verricht door 
FEAD Assist.  
 
4.3 Organisatie 
Het museum is een stichting met statuten. Het bestuur van de stichting bestaat uit 
zes personen. De voorzitter is als vertegenwoordiger van de familie Enschedé 
lange tijd lid geweest van de Raad van Commissarissen van het bedrijf. Drie leden 
zijn deskundig op het gebied van musea, archieven en bibliotheken en historie. 
Eén bestuurslid heeft bij uitstek financiële expertise.  
Vergaderingen vinden vijf à zesmaal per jaar plaats. Er is een schema van 
aftreden. 
 
4.4 ICT 
Ten  behoeve  van  de  collectieregistratie,  het  ‘vullen’  van  de  website  en  de  
communicatie met de buitenwereld wordt gewerkt met twee computers en diverse 
software pakketten. Na de verhuizing naar het Noord-Hollands Archief kan 
gebruik gemaakt worden van de ICT infrastructuur daar. 
De website wordt op dit moment nog gehost door Joh. Enschedé Amsterdam, 
maar deze is ernstig verouderd. De performance van de afgelopen jaren was 
beneden de maat. Er moet een nieuwe website komen zodra daarvoor fondsen en 
personele capaciteit beschikbaar zijn.  
 
4.5 Verzekeringen 
De collecties zijn niet verzekerd. Voor de medewerker zijn de gebruikelijke 
verzekeringen gesloten. 
 
4.6            Financiën en begroting 
Op  dit  moment  bedragen  de  jaarlijkse  kosten  van  het  museum  zo’n  euro  92.000,- 
Feitelijke inkomsten waren in 2013 slechts euro 7.200,-. Derhalve is er een 
exploitatietekort van euro 80.000,- over 2013. De jaarlijkse bijdrage van Joh. 
Enschedé is al vele jaren euro 81.000 ,- en is de laatste jaren nooit bijgesteld. 
Echter, vanwege de moeilijke financiële situatie van Joh Enschedé, is het bedrijf 
tot op heden zijn verplichtingen over 2013 niet nagekomen. De vraag is wanneer 
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dit zal gebeuren en wat de bijdrage voor 2014 zal zijn. De directie van Joh. 
Enschedé heeft eind 2006 aangegeven de bijdrage te willen verhogen tot een 
niveau dat de salariskosten van het personeel (toen 1,5 FTE) gedekt kunnen 
worden.  Het  zou  dan  gaan  om  een  bedrag  van  zo’n  euro  110.000,-. Tevens zou dit 
bedrag geïndexeerd moeten worden. Helaas is deze toezegging tot op heden niet 
gerealiseerd. Een vervolggesprek van een afvaardiging van het bestuur met de 
directie is noodzakelijk om e.e.a. verder te bespreken.  

Eveneens wil het bestuur tot betere en hernieuwde werkafspraken komen tussen 
museum en bedrijf in een situatie waarin de museumcollectie nog maar voor een 
klein deel in het bedrijf gevestigd is. Het museum en bedrijf zouden nog meer aan 
elkaar kunnen hebben als de samenwerking op een professionelere wijze zou 
worden vormgegeven. Belangrijk is ook dat afspraken worden vastgelegd en op 
regelmatige basis worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld Dit geldt eveneens 
voor de tussen de Stichting Museum Enschedé en het Noord-Hollands Archief op 
te stellen beheersovereenkomst. 

De overgang van de museumcollecties naar het Noord-Hollands Archief vergen 
eenmalige investeringen ter hoogte van  euro 389.000. Hiervoor worden behalve 
middelen van het Noord-Hollands Archief en het museum (euro 210.000,-), 
externe middelen (euro 179.000,-) geworven. Om nieuwe projecten op te starten 
ontbreken op dit moment de middelen, anders dan door de-in principe 
ongewenste- verkoop van één of meer voorwerpen uit de collectie. .  

De planning- en control-cyclus wordt als volgt ingevuld:  
 

- beleidsplan  scope van vier jaar  
- jaarplan  scope van één jaar 
- acties  scope van een kwartaal 
- control  op basis kwartaalcijfers 

 
4.7 Externe financiering 
Wanneer er projecten gedefinieerd zijn, is additionele financiering door fondsen 
noodzakelijk. Een inschatting moet worden gemaakt waar deze additionele 
funding vandaan moet komen. Voor elk project dat wordt gestart moet onderzocht 
worden of een deel van de kosten kan worden gedekt door een subsidie.  
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5. Samenvatting 
 
Een financiering met een zekerder langjarig perspectief is belangrijk voor het 
publieksbereik vanuit de nieuwe locatie, het Noord-Hollands Archief.  
Het gaat dan om het publieksbereik: 

- door aansprekende tentoonstellingen met landelijke partners, zoals 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Teylers 
Museum te Haarlem en de Koninklijke Bibliotheek 

- door een wisselende (semi) permanente tentoonstelling in Haarlem 
- via internet, nieuwe website en social media.  
- Voor deze publieksactiviteiten wordt geld gezocht bij fondsen, partners en 

particulieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


